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§ 123

Val av justerare

Ärendebeskrivning
Janet Andersson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet den 11 
oktober 2018. Till ersättare utses Anders Molin.
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§ 124

Ändring av föredragningslistan

Ärendebeskrivning
Ordföranden föreslår att ett extra ärende om byte av sammaträdesdag läggs till sist på 
föredragningslistan.

Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
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§ 125 KS.2018.0466

MalmöLundregionens gemensamma yttrande till slutbetänkande "Ett 
gemensamt bostadsförsörjningsansvar" SOU 2018:35 

Ärendebeskrivning
MalmöLundregionen är ett strategiskt samarbete mellan kommunerna Malmö, Lund, 
Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och 
Vellinge i sydvästra Skåne. MalmöLundregionens kommuner har valt att gemensamt 
framföra synpunkter på ”Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar” (SOU 2018:35) 
som är slutbetänkande i Utredningen om kommunal planering för bostäder.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; MalmöLundregionens gemensamma yttrande till 
slutbetänkande "Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar" SOU 2018:35
 Slutbetänkande av utredningen om kommunal planering för bostäder Ett 
gemensamt bostadsförsörjningsansvar SOU 2018:35
 MalmöLundregionens gemensamma yttrande om SOU2018:35 Ett gemensamt 
bostadsförsörjningsansvar

Beredning
Utredningen har haft som uppdrag att kartlägga kommunernas arbete med 
bostadsförsörjningen för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden samt 
kommunernas behov av stöd, vägledning eller nya verktyg. Utredningen föreslår ett 
nytt arbetssätt för att få staten och kommunerna att ta ett gemensamt ansvar, skapa en 
samsyn på vad bostadsbristen beror på och hur den ska lösas på alla nivåer i det 
offentliga Sverige. För att reglera det gemensamma arbetssättet föreslår utredningen 
en ny bostadsförsörjningslag.

MalmöLundregionens gemensamma yttrande är väl genomtänkt och lyfter frågor 
kring kommunernas ansvar samt att rollerna mellan stat, region, länsstyrelse och 
kommun bör förtydligas. Yttrandet lyfter fram att det inte främst är kommunernas 
roll för bostadsförsörjning som begränsar möjligheten till en rimlig bostad för utsatta 
grupper på bostadsmarknaden. Det är en komplex fråga som involverar fler aktörer 
än bara kommunerna och påverkas av de rättsliga och finansiella ramar som ställs 
upp av staten. Det nya lagförslaget ifrågasätts på grund av att det breda 
utvecklingsperspektiv och generella bostadsförsörjningsuppdrag som finns i 
nuvarande lagstiftning saknas. En väl fungerande bostadsförsörjning är avgörande ur 
ett välfärdsperspektiv, för arbetsmarknaden och den generella utvecklingen i 
kommunerna och regionerna. MalmöLundregionens gemensamma yttrande lyfter 
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även att det är viktigt att nya arbetsformer inte leder till ökad administration för 
kommunerna.

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

Beslut
- Eslövs kommun ställer sig bakom MalmöLundregionens gemensamma yttrande.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
MalmöLundregionen
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§ 126 KS.2018.0030

Remissvar för anläggning av höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund i 
Skåne län 

Ärendebeskrivning
Trafikverket planerar en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba 
regionaltåg mellan Hässleholm och Lund. Den nya järnvägen ska skapa möjlighet för 
snabbare resor mellan storstadsregionerna, smidigare arbetspendling, avlasta Södra 
stambanan och öka tillgängligheten till Europa. Utbyggnaden är en del av 
Trafikverkets program Ny generation järnväg (NGJ) och sträckan har tidigare 
hanterats inom ramen för åtgärdsvalsstudien för Jönköping–Malmö. Projekt 
Hässleholm-Lund bygger på denna åtgärdsvalsstudie och projektet etablerades efter 
regeringens beslut om Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 som fattades 
den 4 juni 2018.

När en ny järnväg ska planeras inleds en planläggningsprocess som regleras av lagen 
om byggande av järnväg. Projektet är nu i början av planläggningsprocessen där ett 
samrådsunderlag har tagits fram som beskriver projektets förutsättningar och hur det 
kan påverka omgivningen. Järnvägsplanen har nu status samrådsunderlag vilket 
betyder att länsstyrelsen fattar beslut om projektet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Att projektet medför betydande miljöpåverkan, vilket är 
Trafikverkets bedömning, innebär att miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) ska tas 
fram i kommande skeden och att samråd ska ske med en utökad samrådskrets. Det 
betyder att Trafikverket kontaktar och för dialog med andra statliga myndigheter, 
kommuner, intresseorganisationer och berörd allmänhet. Trafikverket hoppas få 
beslut från länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan i januari 2019.

I nästa fas, lokaliseringsutredningen, studeras olika lokaliseringsalternativ 
(korridorer) för den nya järnvägen. Processen påbörjas under hösten 2019 och 
beräknas pågå i minst två år fram till 2021. Under processen kommer det finnas flera 
tillfällen till samråd, informationsmöten och dialog med kommunen. I det här skedet 
fokuserar Trafikverket på att beskriva projekt Hässleholm-Lunds påverkan på 
allmänna intressen. De studerade lokaliseringarna rangordnas under arbetet.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Samrådsremiss för anläggning av höghastighetsjärnväg 
Hässleholm-Lund i Skåne län
 Samrådsremiss från Trafikverket avseende anläggning av höghastighetsjärnväg 
Hässleholm-Lund
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 Samrådsunderlag Höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund
 Planbeskrivning Projekt Hässleholm-Lund
 Kommunledningskontorets remissvar angående samverkansavtal 
höghastighetsjärnvägen Hässleholm-Lund

Beredning
Samrådsunderlaget har beretts gemensamt av tjänstepersoner på 
Kommunledningskontoret och Miljö och Samhällsbyggnad som delar Trafikverkets 
slutsats att en höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund innebär en betydande 
miljöpåverkan. Förvaltningarna kan se att det finns brister i Trafikverkets 
samrådsunderlag men utbredningsområdets storlek gör det svårt att i detta läge gå in i 
detalj på dessa brister. Förvaltningarna anser att det arbete som startats inom 
existerande samverkansgrupper måste fortsätta och utvecklas under kommande 
lokaliseringsutredning för att därigenom säkerställa att kommunens kompetens 
används för att om möjligt minska de negativa effekter som en höghastighetsjärnväg 
innebär.

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

Beslut
- Kommunstyrelsen tar Kommunledningskontorets remissvar som sitt och översänder 
det till Trafikverket.

Beslutet skickas till
Trafikverket, www.trafikverket.se/hassleholm-lund
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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§ 127 KS.2018.0478

MalmöLundregionens yttrande över betänkandet En utvecklad 
översiktsplanering - Att underlätta efterföljande planering 

Ärendebeskrivning
Regeringen har i februari 2018 tillsatt en utredning i syfte att utveckla och förenkla 
översiktsplaneringen som ett led i att öka bostadsbyggandet. Ett delbetänkande, En 
utvecklad översiktsplanering (SOU 2018:46) föreligger. MalmöLundregionens 
översiktsplanegrupp har tagit fram ett förslag till gemensamt yttrande över 
betänkandet.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; MalmöLundregionens yttrande över En utvecklad 
översiktsplanering - Att underlätta efterföljande planering (SOU 2016:46)
 MalmöLundregionens yttrande till betänkandet En gemensam bild av 
bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73)
 En utvecklad översiktsplanering - Att underlätta efterföljande planering (SOU 
2018:46)

Beredning
Ärendet är berett i MalmöLundregionens översiktsplanegrupp och förslaget till 
yttrande har redovisats i MalmöLundregionens kommundirektörsmöte. I betänkandet 
föreslagna förändringar bedöms på de flesta punkter ligga väl i linje med den 
översiktsplanering som redan idag sker inom MalmöLundregionen, med nuvarande 
lagstiftning som grund. Ett av förslagen, att översiktsplan automatiskt blir inaktuell, 
om kommunfullmäktige inte uppdaterat den inom 15 månader efter ordinarie val, 
bedöms dock som olämpligt. Detta skulle riskera att på formella grunder rycka undan 
översiktsplanens aktualitet och därmed dess värde för bostadsbyggandet. I dessa fall 
skulle nämnda regel vara direkt kontraproduktiv. Sammanfattningsvis bedöms det 
tveksamt om förslagen kan leda till ett ökat bostadsbyggande.

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

Beslut
- Kommunstyrelsen ställer sig bakom MalmöLundregionens yttrande till betänkandet 
En utvecklad översiktsplanering - Att underlätta efterföljandeplanering  (SOU 
2018:46).
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Beslutet skickas till
MalmöLundregionen
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§ 128 KS.2018.0473

Godkännande av delårsbokslut 2018 

Ärendebeskrivning
Kommunen upprättar ett delårsresultat per den 31 augusti 2018 som även omfattar en 
prognos för helåret inklusive kommunkoncernen.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Delårsrapport 2018
 Delårsrapport 2018
 Nämnden för Arbete och försörjnings beslut § 58 2018, Delårsbokslut 2018
 Nämnden för Arbete och försörjnings förslag till beslut; Delårsbokslut 2018
 Nämnden för Arbete och försörjnings Delårsbokslut 2018
 Kultur- och fritidsnämndens ordförandebeslut § 88, 2018 Delårsbokslut 2018
 Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut; Delårsbokslut 2018
 Kultur- och fritidsnämndens driftskostnader 2018
 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmått för biblioteken 2018
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 141, 2018 Delårsbokslut 2018
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens skrivelse och förtydligande avseende 
Delårsbokslut 2018
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens måluppfyllelse 2018
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens samtliga slutredovisningar avseende 
Delårsbokslut 2018
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 102, 2018 Delårsbokslut 2018
 Förslag till beslut; Kommunledningskontoret, delårsrapport 2018
 Kommunledningskontorets förslag till delårsrapport
 Barn- och familjenämndens beslut § 139, 2018: Delårsbokslut 2018
 Barn- och familjenämndens förslag till beslut; Delårsbokslut 2018
 Barn- och familjenämndens Delårsbokslut 2018
 Barn- och familjenämndens sifferbilaga avseende Delårsbokslut 2018
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 89, 2018 Delårsbokslut 
2018
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delårsbokslut 2018
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sifferbilaga till delårsbokslut 2018
 Servicenämndens beslut § 34, 2018 Delårsbokslut 2018
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 67 2018 Delårsrapport 2018
 Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut; Delårsrapport 2018
 Vård- och omsorgsnämndens delårsbokslut 2018
 Vård- och omsorgsnämndens inriktningsmål delårsbokslut 2018
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Beredning
Kommunen uppfyller det lagstiftade kravet på ekonomisk balans samt god 
ekonomisk hushållning. Kommunens överskott per den 31 augusti är 88 miljoner 
kronor (95,7 miljoner kronor) huvudsakligen hänförligt till överskott i nämnderna 
med cirka 30 miljoner kronor, finansförvaltningen 39 miljoner kronor och effekt med 
16 miljoner kronor av att semester tas ut i förskott och därmed uppstår ett 
tillgodohavande. Inför årets slut visar prognosen ett överskott med 34,1 miljoner 
kronor vilket är 13,3 miljoner kronor bättre än planerat överskott i budget 2018. De 
övergripande finansiella målen uppfylls enligt prognos. Nämndernas verksamhetsmål 
för god ekonomisk hushållning visar på ett blandat resultat i likhet med 
årsredovisningen för 2017. Mandatperioden löper mot sitt slut. Uppfyllelsen av 
inriktningsmålen enligt det politiska handlingsprogrammet verkar inte fullt ut nå 
uppfylld nivå vid årets slut.

Servicenämnden har inte bokat upp samtliga intäkter för perioden varför nämnden 
uppvisar ett underskott med 6,1 miljoner kronor. Nämndens resultat är därmed inte 
helt rättvisande vid tidpunkten. Vid årsskiftet bedöms underskottet bli 1,5 miljoner 
kronor. Servicenämnden har färdigställt fyra investeringsprojekt som slutredovisas i 
samband med delårsbokslutet. Förskolemoduler i Örtofta cirka 3,9 miljoner 
kronor vilket motsvarar 72 procent av anvisade medel i samband med 
igångsättningstillståndet. Leasingen av modulerna löper över flera år varför 
investeringsutgifter fördelas över nyttjandeperioden. Hyran är beräknad till cirka 3,6 
miljoner kronor för 2019. Nämnden slutredovisar Moduler Sallerupsskolan med 
cirka 2,1 miljoner kronor vilket motsvarar 54 procent av investeringsanslaget. 
Årshyran 2019 blir cirka 1,8 miljoner kronor. Nämnden slutredovisar ombyggnad av 
vinden på biblioteket för cirka 2 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 80 procent av 
investeringsanslaget. Årshyran 2019 blir 0,17 miljoner kronor. Även projektet 
Stadshusets foajé och sammanträdesrum som pågått sedan 2011 slutredovisas i en 
andra omgång för perioden 2015-2018. Totalt uppgår cirka hela projektet till 71 
procent av investeringsanslaget. Tillkommande årshyra 2019 blir 0,14 miljoner 
kronor avseende åtgärder 2015-2018. Nämnden redovisar även moduler till Flyinge 
idrottsplats som utförts av förening för cirka 0,6 miljoner kronor vilken är slutfört på 
Kultur- och fritidsnämndens uppdrag som även svarar för tillkommande kostnader.

Två nämnder begär medel i samband med delårsrapporten. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden begär medel för ökade kapitalkostnader för avslutade 
projekt. Projekt Marieholmsbanan utgör en stor del av de ökade kapitalkostnaderna 
vilket är färdigställt men ännu inte slutredovisat. Slutredovisning väntas bli klar 
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under hösten varför kompensation för nämndens ökade kapitalkostnader kommer att 
behandlas senast i samband med årsredovisningen. I det fall nämnden ökat 
underhållsåtgärder med flerårig nytta kan det finnas behov av att reglera frågan i 
samband med budget 2019. Nämnden har framfört intresse av en 
kompensationsmodell.

Vård- och omsorgsnämnden anser på grund av det ekonomiska läget det nödvändigt 
med volymkompensation med 4,3 miljoner kronor. Per den 31 augusti 
2018 redovisar nämnden ett underskott om 3,2 miljoner kronor och prognosen för 
helåret visar ett underskott med 5,8 miljoner kronor. Nämnden har ökningar inom 
personlig assistans, hemvård, externa placeringar inom socialpsykiatrin och 
placeringar inom socialtjänst över 18 år. Effekterna av besparingsplanen för 2018 har 
inte balanserat kostnadsutvecklingen. Till nämndens sammanträde i oktober kommer 
verksamhetsplan 2019-2022 att behandlas.

Nämnden för arbete och försörjning beräknar ett överskott med 6,2 miljoner kronor 
för 2018. Överskottet härrör enligt nämnden från en fördubbling av ärenden för 
återsökt försörjningsstöd från Migrationsverket samt att ersättningar för 
dygnsschabloner som inte varit budgeterade. Nämnden aviserar intresse av att 
överföra överskott till 2019.

För att få föra över statsbidrag till annat år krävs att i beslutet om statsbidrag framgår 
att perioden som avses övergår det år bidraget utbetalas. Vad gäller återsökta 
kostnader för försörjningsstöd så har kostnaderna uppstått senast under innevarande 
år och belastat innevarande eller föregående driftsbudget varför intäkterna inte kan 
användas för att täcka framtida kostnader. Dygnsersättningar avser att täcka löpande 
kostnader för uppehälle vilket innebär att kostnader och intäkter bokförs löpande. 
Överföring av eventuellt överskott måste uppfylla vad sagts ovan.

Investeringsprognosen för helåret är 261 miljoner kronor av budgetrad nivå 281 
miljoner kronor. Redovisad investeringsnivå i samband med delårsrapporten är 102 
miljoner kronor.

Kommunkoncernens resultat för de åtta första månaderna blev 99 miljoner kronor 
vilket är en försämring med cirka 26 miljoner kronor jämfört med samma period 
2017. Bolagen lämnar prognos för resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Ebo 
med dotterbolag lämnar prognos för helåret med 2,3 miljoner kronor högre resultat 
än budgeterat överskott med 6 miljoner kronor. Eifab med dotterbolag lämnar 
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prognos med 1,1 miljoner kronor bättre resultat jämfört med budget som är 0,9 
miljoner kronor. Merab lämnar prognos för helåret med ett underskott på 0,9 
miljoner kronor vilket motsvarar budgeterad nivå. Planerade rörelseintäkter är lägre 
än 2017.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S), bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut med undantag för näst sista punkten där 
han yrkar att bevilja Vård- och omsorgsnämnden ökad ram med 4,3 miljoner kronor 
för ökad kostnad för skyddat boende och för vård av missbrukare.
Annette Linander (C) yrkar, med instämmande av Håkan Larsson (MP), bifall till 
Kommunledningskontorets första fyra punkter i förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Kommunledningskontorets 
förslag till beslut på alla punkterna utom de två sista punkterna och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslag till beslut.
Ordförande ställer sedan proposition på bifall eller avslag till Henrik Wöhleckes (M) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Henrik Wöhleckes (M) 
yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
- bevilja Barn- och familjenämnden kompensation för tillkommande hyra under 2018 
för moduler i Örtofta och Sallerupskolan ur styrelsens disponibla medel för 
tillkommande hyror med cirka 0,2 miljoner kronor respektive cirka 1,3 miljoner 
kronor
- bevilja Kultur- och fritidsnämnden kompensation för tillkommande hyra under 
2018 för vinden på biblioteket ur styrelsens disponibla medel för tillkommande hyror 
med cirka 0,17 miljoner kronor
- behandla Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens begäran om tilläggsanslag ur 
kommunstyrelsens disponibla medel för tillkommande hyror och kapitalkostnader för 
2018 i samband med slutredovisning av projekt Marieholmsbanan.
- uppdra åt berörda nämnder som lämnar prognos med underskott inför årets slut att 
vidta åtgärder för balans
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- bevilja Vård- och omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag för 2018 med 4,3 
miljoner kronor.
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- godkänna delårsrapporten för 2018

Ej deltagande i beslutet
Annette Linander (C), Anders Molin (C) och Håkan Larsson (MP) deltar inte i 
beslutet när det gäller beslutsförslag till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisionen
Kommunens nämnder
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§ 129 KS.2018.0134

Yttrande över motion från Annette Linander (C) - Förnya 
skolskjutsreglementet så det stämmer med verkligheten 

Ärendebeskrivning
Motion från Annette Linander (C) ”Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer 
med verkligheten” har remitterats till Barn- och familjenämnden för yttrande. I 
motionen föreslås kommunfullmäktige besluta följande:
- Att en grundlig revision av skolskjutsreglementet initieras utifrån barnens bästa, 
med inhämtning av föräldrarnas synpunkter på dagens reglemente, faktainhämtning 
av hur elevernas skolskjutssituation ser ut i verkligheten, hur tillämpningen av det nu 
rådande reglemente fungerat och med inläsning av överklagande och klagomål som 
inkommit.
- Att den totala samhällsekonomiska och miljömässiga kostnaden räknas in när olika 
alternativ diskuteras (privat bilkörning, förkortad arbetstid för föräldrar etc.)
- Att det fria skolvalet tas in som en faktor där valfriheten blir en realitet för fler.
- Att föräldrars, barns och skolans synpunkter blir hörda och inkluderade i arbetet.
- Att möjligheten att använda modern teknik utreds.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Annette Linanders (C) motion om 
förnyat skolskjutsreglemente
 Motion från Annette Linander (C) Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer 
med verkligheten
 Kommunfullmäktiges beslut § 26, 2018 Remittering av motion från Annette 
Linander (C) Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer med verkligheten
 Barn- och familjenämndens beslut § 92, 2018 Yttrande över Annette Linanders 
(C) motion "Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer med verkligheten"

Beredning
Motionen har remitterats till Barn- och familjenämnden som har yttrat sig enligt 
följande: en revidering av skolskjutsreglementet enligt intentionerna i motionen 
handlar i grunden om vilken servicenivå som är rimlig för samhället att erbjuda den 
enskilde.
En höjning av servicenivån på olika sätt medför med stor sannolikhet ökade 
kostnader i form av fler bussturer, fler taxiresor och mer administration. Särskilt 
skjutsning till valfri skola kan bli mycket kostnadskrävande, då resorna för en enskild 
elev med lätthet kan överstiga kostnaderna för elevens skolgång i övrigt. 
Möjligheterna att genom informationstekniska lösningar förenkla och underlätta att 
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kamrater får följa med skolskjutsen till skolskjutsberättigad elevs hem har 
undersökts. Barn och Utbildning har inte fått kännedom om någon produkt som fyller
funktionen. Gällande krav kring integritet och informationssäkerhet bromsar för 
närvarande utvecklingen.

Att Eslövs kommun (eller någon annan enskild kommun) ska kunna räkna in ”den 
totala samhällsekonomiska och miljömässiga kostnaden” förefaller ohanterligt då det 
finns väldigt många osäkra och svårbedömda faktorer att ta hänsyn till. Om en sådan 
uträkning överhuvudtaget låter sig göras ligger det långt ovanför en kommuns 
normala kompetensnivå att utföra denna. Om det finns en politisk beredskap att 
hantera de ökade kostnader som troligen följer av en höjd servicenivå, bör en 
utredning om förändrat skolskjutsreglemente göras som i stora delar överensstämmer
med intentionen i motionen. Såsom motionen är formulerad är den dock mindre 
lämplig att direkt använda som direktiv till en sådan utredning.
Barn- och familjenämnden föreslår att motionen avslås. Kommunledningskontoret 
har inget att tillägga till Barn- och familjenämndens resonemang och 
ställningstagande, utan stödjer beslutet.

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

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels bifall till Kommunledningskontorets förslag 
till beslut och dels bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag till beslut om att avslå motionen.

Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen från Annette 
Linander (C).

Reservationer
Annette Linander (C), Anders Molin (C) och Håkan Larsson (MP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 130 KS.2018.0178

Yttrande över motion från Therese Andersson (-) Tillsätt en utredning 
och jämnställdhetsplan för Eslövs kommun 2018 

Ärendebeskrivning
En motion har inkommit från Therese Andersson (-) gällande att tillsätta en 
utredning och jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2018. I motionen föreslås att en 
extern expertis tillsätts för analys av det våld som sker i Eslövs kommun, att ärendet 
sänds till Rådet för Hälsa och Trygghet eller annan berörd instans som hanterar 
Eslövs kommuns invånare och säkerhet, att skicka ut en enkät till samtliga invånare i 
Eslövs kommun om hur de upplever tryggheten i Eslöv samt att ett trygghets- och 
jämlikhetsprogram tas fram.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Svar på motion - Tillsätt en utredning och jämställdhetsplan 
för Eslövs kommun 2018
 Motion från Therese Andersson (-) Tillsätt en utredning och jämställdhetsplan 
för Eslövs kommun 2018
 Kommunfullmäktiges beslut § 42, 2018 Remittering av motion från Therese 
Andersson (-) Tillsätt en utredning och jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2018
 Diskrimineringslagen 2008. Motion från Therese Andersson (-) Tillsätt en 
utredning och jämnställdhetsplan för Eslöv kommun 2018
 Handlingsplan för CEMRs jämställdhetsdeklaration
 Ett jämställt Skåne - Jämställdhetsstrategi för Skåne 2017-2020
 Handlingsplan mot våld i nära relationer 2016-2017
 Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 5 april 2018

Beredning
Förslag att tillsätta extern expertis för analys av det våld som sker i Eslövs kommun.

Eslövs kommun har redan en extern expertis inom området då det sker ett nära 
samarbete med kommunpolisen. Det finns också en säkerhetsansvarig och en 
samordnare mot våld i nära relationer i Eslövs kommun. Övriga forum inom Eslövs 
kommun där tryggheten diskuteras är:
- Rådet för hälsa och trygghet där deltagarna är politiker, tjänstepersoner och 
civilsamhället möts för att diskutera samhällsfrågor som till exempel trygghet.
- Den lokala gruppen ”Örat mot marken” som varje vecka diskuterar veckans 
händelser och kommande händelser för att utifrån det sätta in aktiva åtgärder direkt. 
Deltagare i gruppen är räddningstjänst, polis, Nokas, Sekuritas, Ebo, Brinova, Merab 
och samtliga förvaltningar i kommunen.
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- Safe 0413 som är en lokal förening som består av 122 medlemsföretag plus två 
sponsorer. Företagen bevakar via inköpta tjänster Eslövs industriområde samt vissa 
officiella platser för att förhindra brott, stölder och skadegörelse. Det finns ett nära 
samarbete mellan medlemsföretagen, Eslövs kommun, polisen, bevakningsföretag 
och försäkringsföretagen.
- Två gånger om året genomförs trygghetsvandringar där politiker och invånare möts 
för att diskutera otrygga platser och hitta lösningar för att skapa mer trygghet i 
området.

Förslag att ärendet sänds till Rådet för Hälsa och Trygghet eller annan berörd 
instans vilken hanterar Eslövs kommuns invånare och säkerhet

I motionens tillhörande text till ovanstående förslag är kopplingen tydlig till våld i 
nära relationer. Eslövs kommun arbetar med det genom att det finns en samordnare 
mot våld i nära relationer, riktlinjer är framtagna för våld i nära relationer, det finns 
en handlingsplan mot våld i nära relationer 2016-2018 (revidering av planen pågår). 
Gällande utbildningsinsatser för kommunanställda har Eslövs kommun avtal med 
kompetenscentrum i Malmö. I kontakt med samordnaren mot våld i nära relationer 
framkom att elevstödsenheten (psykologer, specialpedagoger, logoped, kurator) i 
Eslöv har basutbildning mot våld i nära relationer. De berörda områdena tas redan 
upp i Rådet för Hälsa och Trygghet varav ärendet inte behöver skickas vidare till 
rådet.

Förslag att skicka ut en enkät till samtliga Eslövs kommuns invånare om hur de 
själva upplever situationen

Detta genomförs redan genom de trygghetsmätningar som utförts sedan 1990-talet 
både nationellt och i Skåne. Den årliga trygghetsmätningen i Eslöv pågår och 
resultatet presenteras i början av november. Syftet med mätningen är att ta reda på 
allmänhetens brottsutsatthet, erfarenhet av ordningsstörningar, mer konkret 
trygghetsuppfattning och bedömning av polisens lokala insatser. Resultaten ligger till 
grund för planering och uppföljning av polisens lokala verksamhet samt är en 
utgångspunkt för kommunens brottförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder. I 
samtal med Eslövs kommunpolis Mats Gummesson Odestål framkom att en konkret 
åtgärd utifrån trygghetmätningens resultat är polisens medborgardialoger om 
närmiljön som ligger till grund för kommunen och polisens förebyggande arbete 
gällande tryggheten.
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Förslag att ta fram ett tydligt trygghets- och jämlikhetsprogram

Eslövs kommun arbetar med detta genom att kommunfullmäktige hösten 2007 antog 
Europeisk deklaration om jämställdhet mellan män och kvinnor på lokal nivå 
(CEMR- deklarationen) CEMR-deklarationen identifierar ett antal principer och 
artiklar för ökad jämställdhet ur ett medborgarperspektiv.
Sedan 2017 är Eslövs kommun ansluten till Skånes jämställdhetsstrategi vilket 
innebär att kommunen är en del av ett skånskt nätverk av aktörer för att ta del av 
erfarenheter och utföra gemensamma insatser. Det innebär också att ha tillgång till 
kompetenshöjande insatser från länsstyrelsen, få stöd i jämställdhetsarbetet och få en 
möjlighet att se hur arbetet i Eslövs kommun bidrar till uppfyllande av målen i 
Skåne. Skånes prioriterade jämställdhetsmål är en jämn fördelning av makt och 
inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, jämn fördelning av det 
obetalda hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa samt mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra. Utvecklingen av hur arbetet ska genomföras på lokal nivå pågår.

Eslövs kommun har en likabehandlingspolicy som antogs 2009 och det innebär att 
Eslövs kommun är en arbetsgivare som står bakom allas lika värde och arbetar för 
jämställdhetsfrågor. Detta görs utifrån olika aspekter både strategisk synvinkel med 
fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare och genom att upprätthålla värderingar 
såsom engagemang och nyskapande främjas samt att allas lika värde 
uppmärksammans. Sedan december 2017 har kommunen nya riktlinjer mot 
kränkande särbehandling och diskriminering i arbetslivet.

Diskrimineringslagen reglerar arbetet för att motverka diskriminering och främja lika 
rättigheter och möjligheter på generell nivå. Samlingsbegreppet som 
diskrimineringsombudsmannen utgår ifrån i sin lagreglering är aktiva åtgärder. 
Sedan 1 januari 2017 är arbetsgivare skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder vilket 
framförallt handlar om att förebygga att någon diskrimineras eller på annat sätt får 
sämre möjligheter eller missgynnas på arbetsplatsen. De områden som ska 
undersökas, analyseras, åtgärdas och följas upp är arbetsförhållanden (arbetsmiljö), 
bestämmelser om praxis om löner och anställningsvillkor, rekrytering och befordran, 
utbildning och kompetensutveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbetet med 
föräldraskap. Kravet på jämställdhetsplan är från och med 1 januari 2017 ersatt med 
att arbetsgivare med minst 25 anställda ska dokumentera alla delarna av det löpande 
arbetet med aktiva åtgärder.

Vidare att kommunfullmäktige får tydlig återkoppling och redovisning om framtida 
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utveckling i ovanstående frågor

Återkoppling kring dessa frågor sker i Rådet för Hälsa och Trygghet där samtliga 
nämnder finns representerade. Dessa representanter för sedan tillbaka informationen 
till sina nämnder.

Det som Therese Andersson (-) efterfrågar pågår redan och det finns relevanta 
handlingsplaner inom områdena vilket har redovisats ovan.

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

Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen från Therese 
Andersson (-).

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 131 KS.2017.0600

Yttrande över motion från Håkan Larsson (MP) - angående fyrverkerier 

Ärendebeskrivning
Håkan Larsson (MP) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion angående 
alternativ typ av evenemang till fyrverkerier. Motionen föreslår följande:

”Att kommunen följer andra kommuners exempel och går före ur säkerhets- och 
trevnadsperspektiv med att i fyrverkeriernas ställe bjuda på ljus, ljud och gemenskap, 
att detta firande utvärderas då lämplig tid har gått.”

Motionen remitterades till kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Motion från Håkan Larsson (MP) angående fyrverkerier
 Motion från Håkan Larsson (MP) angående fyrverkerier
 Kommunfullmäktiges beslut § 10, 2018 Remittering av motion från Håkan 
Larsson (MP) angående fyrverkerier
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 45, Yttrande över motion angående 
fyrverkerier

Beredning
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot motionen då Eslövs kommun inte 
arrangerar fyrverkerier kring nyår utan låter privatpersoner alternativt föreningar 
sköta den delen av nyårsfirandet. Kommunledningskontoret anser att motionen bör 
avslås eftersom kommunen i dagsläget inte arrangerar några fyrverkerier.

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

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels bifall till Kommunledningskontorets förslag 
till beslut och dels Håkan Larssons (MP) yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets 
förslag till beslut om att avslå motionen.
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Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen från Håkan 
Larsson (MP) om fyrverkerier.

Reservation
Håkan Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 132 KS.2018.0123

Yttrande över motion från Håkan Larsson (MP) - Upprätta lagliga 
graffitiväggar i Eslöv 

Ärendebeskrivning
Håkan Larsson (MP) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att 
upprätta lagliga graffitiväggar i Eslövs kommun.

Motionen remitterades till kommunstyrelsen för yttrande.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande kring att upprätta lagliga graffitiväggar i Eslöv
 Motion från Håkan Larsson (MP) - Upprätta lagliga graffitiväggar i Eslöv
 Kommunfullmäktiges beslut § 11, 2018 Remittering av motion från Håkan 
Larsson (MP) - Upprätta lagliga graffitiväggar i Eslöv

Beredning
Efter samtal med tjänstepersoner från Kultur och Fritid samt Miljö och 
Samhällsbyggnad har det framkommit att frågan kring lagliga graffitiväggar är 
komplex och mångfacetterad. Det finns både fördelar och nackdelar kring lagliga 
graffitiväggar. Utifrån ett kulturellt perspektiv kan välgenomtänkta graffitiväggar 
vara ett gott komplement till den mer klassiska kulturutövningen. Det kan även vara 
så att vissa människor, kanske framförallt ungdomar som inte har samma möjlighet 
att uttrycka sig idag får en chans att uttrycka sig. Ur ett kulturellt perspektiv finns det 
också ett behov av spontant skapande och en graffitivägg kan vara en del i att fylla 
det behovet. Kultur och Fritid bedömer utifrån kontakter med medborgare att det 
finns det ett intresse för en graffittivägg.

Det finns cirka 50 lagliga graffittiväggar i olika kommuner runt om i landet. Ett 
exempel som fungerat väl är i Borås kommun som har en cirka 50 meter lång vägg 
och har skapat engagemang genom olika event och har streetartister som kommer 
från hela landet för att få måla graffiti lagligt.

Graffitiväggar behöver underhållas och det är även viktigt med god belysning samt 
att lokaliseringen är välgenomtänkt. Aktiviteter kring graffitiväggen kan behövas för 
att begränsa skadegörelse men också för att skapa en medvetenhet och ett 
engagemang för spontant skapande.

Det finns flera fördelar ur ett kulturellt perspektiv men det är viktigt att utreda de 
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ekonomiska och kulturella konsekvenser som en graffitivägg skulle kunna innebära. 
För att kunna ta ställning till frågan om lagliga graffitiväggar ska upprättas i Eslövs 
kommun krävs det att frågan vidare utreds och att både de ekonomiska och kulturella 
konsekvenserna utreds.

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att motionen avslås och att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att 
utreda konsekvenserna för en graffittivägg samt kostnader och underhåll.

Yrkanden
Janet Andersson (S) yrkar, med instämmande Henrik Wöhlecke (M), bifall till 
Kommunledningskontorets förslag att avslå motionen samt att strycka andra punkten 
om uppdrag till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels bifall till Janet Anderssons (S) yrkande om att 
avslå motionen samt att ta bort andra punkten och dels bifall till Håkan Larssons 
(MP) yrkande om att bifalla motionen.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Janet Anderssons (S) 
yrkande.

Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen från Håkan 
Larsson (MP) om att upprätta lagliga grafittiväggar i Eslöv.

Reservation
Håkan Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 133 KS.2018.0445

Anslutning till SKLs nätverk "Samverkan med civilsamhället" 2018 

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun har bjudits in för att ingå i Sveriges kommuner och landstings (SKL) 
nätverk ”Samverkan med civilsamhället”. Nätverket kommer att pågå från 2018 till 
och med våren 2022. Nätverkets syfte är att ta fram lokala och regionala strategier 
och modeller för samverkan samt styr- och ledningssystem för samverkan. För att 
ingå i nätverket krävs det ett styrelsebeslut.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Anslutning till SKL:s nätverk "Samverkan med 
civilsamhället"
 Inbjudan till nätverk, samverkan med civilsamhället, 2018

Beredning
Kommunledningskontoret arbetar med att förbättra samarbetet med den idéburna 
sektorn och civilsamhället i Eslövs kommun. Projektet ”Överenskommelse med 
idéburen sektor” har två inplanerade samverkansworkshops för att diskutera hur 
kommunen och den idéburna sektorn bättre kan samverka för ett bättre Eslöv. 
Strukturerad samverkan med den idéburna sektorn är relativt nytt och därför har SKL 
startat ett nätverk för kommuner som arbetar aktivt med frågan. Nätverket kommer 
att arbeta med att utveckla modeller, strategier och system för samverkan med den 
idéburna sektorn och civilsamhället.

Nätverket riktar sig till tjänstepersoner från kommuner, landsting och regioner. 
Kostnaden för att delta i nätverket är 3 000 kronor (exklusive moms) per 
verksamhetsår.

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

Beslut
- Kommunstyrelsen fattar beslut att ingå i SKL:s nätverk ”Samverkan med 
civilsamhället” från och med hösten 2018 till och med våren 2022, samt att 
kostnaden belastar Kommunledningskontorets budget.
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Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting
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§ 134 KS.2018.0459

Upphävande av antagen alkohol- och drogpolicy samt antagande av 
Riktlinje mot alkohol och droger 

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av bra 
arbetsmiljö. Det är därför av vikt att motverka alkohol och droger på arbetsplatserna. 
Medarbetare som brukar alkohol och droger försämrar arbetsmiljön och ökar 
eventuella risker på arbetsplatserna. HR-avdelningen har utifrån tidigare antagen 
alkohol- och drogpolicy (antagen av kommunfullmäktige den 29 november 1999) 
sett ett behov av att revidera gällande dokument och istället utarbeta riktlinjer mot 
alkohol och droger. Genom revideringen är syfte och målsättning med tydliga 
riktlinjer mot alkohol och droger tydliggjort och det förebyggande arbetet betonas.

Beslutsunderlag
 Arbetsgivarutskottets beslut § 25, 2018  Upphävande av antagen alkohol- och 
drogpolicy samt antagande av Riktlinje mot alkohol och droger
 Förslag till beslut; Riktlinje mot alkohol och droger
 Riktlinje mot alkohol och droger version 2
 Cesam protokoll angående Riktlinje mot alkohol och droger

Beredning
Arbetsgivaren har en skyldighet enligt arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 
1994:1), att klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om medarbetare är 
påverkade av alkohol och/eller droger. Eftersom nuvarande alkohol- och drogpolicy 
under en lång tid varit gällande i Eslövs kommun utan att en revidering genomförts 
är det nödvändigt att revidera policyn och fastställa riktlinjer mot alkohol och droger.
 
I revideringen beaktas de krav som finns på området utifrån gällande lagstiftning. 
Dessutom påtalas Eslövs kommuns syn på alkohol och droger på arbetsplatserna och 
vikten av att bedriva ett förebyggande arbete, vilket är ett led i det aktiva 
förebyggande arbetsmiljöarbete som Eslövs kommun bedriver.

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

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås upphäva tidigare antagen alkohol- och drogpolicy 
från och med den 1 november 2018.
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- Riktlinjer mot alkohol och droger antas under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar att upphäva gällande policy.
- HR-chefen ges rätt att vid behov i riktlinjerna göra ändringar som följer av lag eller 
andra författningsändringar, samt mindre ändringar av redaktionell karaktär.
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att revidera Riktlinjerna senast år 2022.

Beslutet skickas till
HR-avdelningen
Kommunfullmäktige
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§ 135 KS.2016.0608

Förslag till antagande av ungdomspolitiskt program för 2018-2025 

Ärendebeskrivning
I det politiska handlingsprogrammet för mandatperioden 2014-2018 finns uppdraget 
att ta fram ett ungdomspolitiskt program för Eslövs kommun. Föreslaget 
Ungdomspolitiskt program 2018 – 2025, Så blir Eslöv Skånes bästa kommun för 
unga, är framtaget i en medskapande process. De fem prioriterade områdena för 
programperioden är: ungas idéer som drivkraft, leva tryggt och må bra, bästa skolan 
och korta vägar till jobb, utveckla staden och byarna och koppling däremellan samt 
mycket att uppleva och göra för alla unga. För varje område beskrivs ett antal 
åtgärder. Även förslag till organisation och ansvar för genomförandet framgår av 
förslaget till ungdomspolitiskt program.

Programmet har, enligt beslut i kommunstyrelsen, varit på remissrunda från och med 
den 31 oktober 2017 till och med den 31 januari 2018. Samtliga nämnder, politiska 
partier och unga som deltagit i framtagande av programmet har bjudits in att lämna 
yttrande över förslaget.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Slutligt förslag till ungdomspolitiskt program 2018-2025
 Ungdomspolitiskt program- med ändringar efter remissrunda
 Ungdomspolitiskt program- slutligt
 Bilaga 1 Årlig budget för ungdomspolitiskt program
 Bilaga 2 Riskanalys för ungdomspolitiskt program

Beredning
Det ungdomspolitiska programmet innehåller en målbild, prioriterade 
utvecklingsområden för Eslövs kommun (se ovan) och ett flertal konkreta åtgärder. 
Ansvarig nämnd och årtal då åtgärden bör inledas anges i programmet. Inkomna svar 
på remiss av ungdomspolitiskt program 2018-2015 har behandlats av styrgrupp samt 
projektgrupp. Justeringar baserade på inkomna remissyttrande har gjorts, utöver det 
har en årlig budget och en riskanalys för genomförande kopplats till programmet.

Yrkanden
Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S), att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förslag till 
ungdomspolitiskt program läggs till handlingarna samt beaktas i kommande 
budgetarbete.
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Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga förslaget till 
ungdomspolitiskt program till handlingarna och beakta det i kommande 
budgetarbete.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 136 KS.2018.0384

Mottagande av gåva i form av konst till Stora Torg från 
Sparbanksstiftelsen Finn 

Ärendebeskrivning
Sparbanksstiftelsen Finn har, vid styrelsemöte, beslutat att donera ett konstverk till 
utsmyckning av Stora torg. Enligt utdrag från styrelseprotokollet från den 15 januari 
2018 har styrelsen beslutat följande: att avsätta 5 miljoner kronor för konstnärlig 
utsmyckning av Stora Torg i Eslöv, samt att utbetalning av bidraget ska göras med 2 
miljoner kronor 2018 och med högst 3 miljoner kronor 2019.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Mottagande av gåva i form av konst till Stora torg från 
Sparbanken Finn
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 80 2018 Konst till Stora Torg i Eslöv
 Utdrag ur styrelseprotokoll 15 januari 2018 Utdelning ur Sparbanksstiftelsen 
Finn för konstnärlig utsmyckning Stora torg i Eslöv
 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 64, 2001 Antagande av förslag till 
policy för emottagande av stiftelser och gåvor.

Beredning
Kultur- och fritidsnämnden har tagit emot information från Sparbanksstiftelsen Finn 
avseende deras beslut att donera ett konstverk av ett värde på högst 5 miljoner 
kronor, till utsmyckning av Stora torg.

Kommunfullmäktige beslutade, den 30 september 2002, att ”gåvor tages tacksam 
emot av kommunen under förutsättning att villkoren för gåvans användande är 
acceptabla för kommunen.”

Ur utdraget från styrelseprotokollet framgår inga villkor förenade med gåvan därför 
föreslår Kommunledningskontoret att följa Kultur- och fritidsnämndens förslag att ta 
emot gåvan från Sparbanksstiftelsen Finn.

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

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås tacksamt ta emot gåvan från Sparbanksstiftelsen Finn.
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 137 KS.2018.0355

Remissvar till Sydarkivera avseende ett analogt slutarkiv som 
tilläggstjänst 

Ärendebeskrivning
Som medlemmar i kommunalförbundet Sydarkivera har Eslövs kommun ombetts att 
komma in med svar på kommunalförbundets remiss angående ett analogt slutarkiv 
som tilläggstjänst.
De bastjänster som kommunalförbundet Sydarkivera erbjuder gäller elektroniska 
arkiv, samt tillsyn och råd och stöd. Det finns dock vissa medlemskommuner som 
önskar att Sydarkivera även tar hand om de analoga arkiven, det vill säga de arkiv 
som finns på papper.
Sydarkiveras förvaltningschef har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en 
utredning avseende samordning och samlokalisering av analoga arkiv.
Utredningen som har genomförts under våren 2018 visar att det finns stora 
effektivitetsvinster gällande samordning av de analoga arkiven. De problem som en 
del medlemskommuner har till följd av bristande arkivlokaler och svårigheter med att 
finna utbildad personal kan lösas genom samordning. Kommuner utan egna 
arkivorganisationer kan öka medborgarnas tillgänglighet till arkivet trots 
centralisering genom digitalisering och e-tjänster.
Samverkan får störst effekt om arkiven samlokaliseras till gemensamma arkivcentra. 
Utredningen föreslår att ett gemensamt arkivcentrum förläggs till Bräkne-Hoby där 
Ronneby kommun redan har en arkivdepå.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Remiss från Sydarkivera avseende analogt slutarkiv som 
tilläggstjänst
 Skrivelse från Sydarkivera avseende remissen Analogt slutarkiv
 Remiss: Analoga arkiv- Beslutsunderlag för anslutande tjänst Sydarkivera

Beredning
Eslövs kommun har inget att invända mot att Sydarkivera erbjuder sina medlemmar 
att teckna avtal om ett samlokaliserat analogt slutarkiv. Att teckna avtal om ett 
samlokaliserat analogt slutarkiv har dock både fördelar och nackdelar.

Till förslagets fördel talar att kommunens arkivorganisation blir mindre sårbar, då 
bemanning blir större i en gemensam organisation och att resurserna kan utnyttjas 
effektivare. Att ansluta till tjänsten innebär också att Eslövs kommun återigen får 
endast en arkivmyndighet och löser därmed frågan om det delade 
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arkivmyndighetsansvaret.

Till förslagets nackdel talar att det föreslagna arkivcentret ligger långt från Eslöv. 
Det blir svårare för kommunmedborgare som vill besöka arkivet att ta sig dit, och 
man förlorar även den lokala anknytningen till arkivet. Kommunen har inte heller, 
som många av de intresserade kommunerna, i dagsläget behov av att utöka eller 
renovera sitt slutarkiv. Genom att ansluta till tjänsten i dag skulle kommunen 
troligtvis behöva betala mer för arkivlokalerna än vad som görs i dag, samtidigt som 
det nuvarande slutarkivet (som nyligen har upprustats) kommer att vara outnyttjat, 
och mycket av den ekonomiska nyttan med en samlokalisering minskar därmed.

Då kommunen har en fungerande arkivorganisation och en adekvat arkivlokal för 
slutförvaring av pappershandlingar har kommunen i dagsläget inget behov av att 
ansluta till tjänsten. Skulle omständigheterna i kommunen ändras kan dock frågan 
behöva tas upp på nytt.

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

Beslut
- Kommunstyrelsen har inget att erinra mot att kommunalförbundet Sydarkivera 
utökar sin verksamhet genom att erbjuda sina medlemmar tjänsten analogt slutarkiv.
- Kommunstyrelsen har för närvarande inte för avsikt att leverera pappershandlingar 
till arkivcentret år 2021.

Beslutet skickas till
Kommunalförbundet Sydarkivera
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§ 138 KS.2018.0483

Avsiktsförklaring mellan Eslövs och Höörs kommun om eventuell 
samverkan av måltidsverksamheterna 

Ärendebeskrivning
Barn och utbildningsnämnden i Höörs kommun tog kontakt med 
Serviceförvaltningen i Eslövs kommun i juni 2018 med en förfrågan kring 
möjligheten till samverkan av måltidsverksamheterna. Kommundirektörer, 
förvaltningschefer samt måltidschefer från respektive kommun träffades under ett 
förutsättningslöst möte. Intresse fanns att gå vidare med ärendet genom att ta fram ett 
förslag på en gemensam avsiktsförklaring.

Höörs kommun har motsvarande pågående process.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Avsiktsförklaring mellan Eslövs och Höörs kommun om 
eventuell samverkan av måltidsverksamheterna
 Servicenämndens beslut § 41 2018, Samverkan mellan måltidsverksamheter 
Eslöv och Höör
 Avsiktförklaring gällande samverkan för måltidsverksamheterna i Eslövs och 
Höörs kommuner

Beredning
Servicenämnden har behandlat ärendet den 19 september 2018 och beslutat följande:
- Att fastställa avsiktsförklaringen i syfte att samla Eslövs och Höörs kommuner i en 
gemensam viljeyttring för att skapa en kommungemensam måltidsorganisation och 
stärka och utveckla förutsättningarna för kommunens måltidsverksamheter.
- Att föreslå kommunstyrelsen att teckna avsiktsförklaring enligt bilaga gällande 
samverkan för måltidsverksamheterna i Eslövs och Höörs kommuner.

Det har genom en förändring av kommunallagen (KL) öppnats en möjlighet för 
kommuner att samverka genom avtal. Förändringen har för avsikt att underlätta för 
kommuner men väcker ett flertal frågor kring bland annat beslutsfattande organ och 
upphandlingslagstiftning.

Enligt 9 kapitlet 37 § 1:a stycket KL framgår det att en kommun får träffa avtal om 
att dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun.
Ett sådant avtal kan ingås av en nämnd om det inte är ett beslut som är av principiell 
vikt eller av större vikt. Eftersom kommunen kan komma att samverka i många olika 
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områden och med olika kommuner anser Kommunledningskontoret att det borde 
finnas någon funktion som har helhetssyn och kontroll över vilka samverkansavtal 
som kommunen avser att ingå i och om dessa påverkar någon annan nämnd men 
även kontrollera att kommunen inte tecknar avtal som krockar med andra avtal eller 
intentioner som kommunen har. Denna funktion kan lämpligen ligga på 
Kommunledningskontoret då det är kommunstyrelsen som ska rapportera till 
kommunfullmäktige vilka samverkansavtal som kommunen ingår i (9 kap 38 § KL).
Beslut om att ingå ett samverkansavtal bör därför åligga kommunfullmäktige eller i 
alla fall kommunstyrelsen.

Enligt 9 kapitlet 37 § 2:a stycket KL framgår det att kommuner får uppdra åt anställd 
i annan kommun att fatta beslut i ett visst ärende eller grupp av ärenden. Detta 
innebär stöd för delegering av beslut till anställd i annan kommun. Den nämnd som 
har delegerat har kvar sitt övergripande ansvar för verksamheten och besluten som 
delegaten fattat ska anmälas till nämnden eller protokollföras särskilt.
Det ska framgå av samverkansavtalet hur beslut som fattats med stöd av delegering 
enligt ovan ska anmälas (7 kap 8 § KL).

En annan fråga är hur man ska resonera kring om ett samverkansavtal innebär att 
kommunerna byter eller köper tjänster av varandra. Huvudregel är att upphandla i 
enlighet med upphandlingslagstiftningen. Utredningen (SOU 2017:77), 
”Samverkansavtal och upphandlingsreglerna”, menar att det finns två kriterier, av 
särskild betydelse, för att kommuner med stöd av undantaget för upphandling mellan 
myndigheter, ska kunna samverka. Samverkansavtal ska avse en offentlig tjänst och 
syfta till att uppfylla ett mål som är gemensamt för de samverkande myndigheterna.
Upphandlingsmyndigheten och Kammarrätten i Stockholm menar att samverkan 
måste avse just ett samarbete och inte köp av tjänst. Begreppet offentlig tjänst är än 
så länge oklart utifrån hur det kommer att bedömas rättsligt.

Sammanfattningsvis innebär möjligheterna till samverkansavtal en del förberedelser 
som dels handlar om hur kommunerna vill samverka och dels förbereda kommunen 
för samverkan. Kommunen behöver fundera på vem som ska fatta beslutet om 
samverkan, eventuellt se över delegeringsordningar, eventuellt inrätta en funktion 
som har helhetssyn och ska kunna rapportera till kommunfullmäktige samt fundera 
på hur upphandlingsfrågorna ska lösas.

Med tanke på ovanstående borde riktlinjer/rutiner tas fram i form av en checklista.
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I det aktuella förslaget till avsiktsförklaring används genomgående ordet 
samverkansavtal. Ordet används i detta sammanhang inte enligt betydelsen i 
kommunallagen utan avsikten är att peka på ett samarbete över huvet taget. 
Samarbetsformen är inte beslutad utan kommer att arbetas fram efter att 
avsiktsförklaringen är godkänd av respektive kommunstyrelse.

Förutom det ovanbeskrivna samverkansavtalet kan två eller flera kommuner 
samarbeta genom:
- gemensam nämnd och gemensam förvaltning
- gemensam nämnd med separata förvaltningar
- gemensam förvaltning med olika nämnder
- kommunalförbund
- gemensamma specialistfunktioner
- gemensamt bolag
- samarbetsavtal
- formaliserade nätverk och samarbetsprojekt

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

Beslut
- Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen.
- Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram riktlinjer - checklista inför 
samverkan med andra kommuner.

Beslutet skickas till
Servicenämnden
Höörs kommun
Kommunledningskontoret, kommundirektör
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§ 139

Redovisning av delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut
 KS.2018.0138-2Tilldelningsbeslut i upphandling avseende Utskriftstjänster av 
halv- och helelektroniska kundfakturor
 KS.2018.0472-7Undertecknat ordförandebeslut angående tillfälliga lokaler 
Kulturskolan
 KS.2017.0279-9Ansökan om lantmäteriförrättning Eslöv 53:1
 KS.2018.0049-8Arbetsgivarutskottets beslut § 26, 2018 
Tjänstledighetsansökningar september 2018
 KS.2018.0258-5Arbetsgivarutskottets beslut § 24, 2018  Förtroendevaldas rätt 
till omställning och pension
 KS.2018.0238-7Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §99 Negativt 
planbesked för Sibbarp 4:111 del av i Marieholm, Eslövs kommun
 KS.2018.0361-5Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §98 Positivt 
planbesked inklusive planuppdrag för Bankmannen 5
 KS.2018.0453-5Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §100 Begäran om 
positivt planbesked och planuppdrag för Hassle 4:142
 KS.2018.0121-8Tilldelningsbeslut i samordnad upphandling av audiovisuell 
utrustning (AV-utrustning)

Beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 140

Anmälningar för kännedom 

Anmälningar
 KS.2011.0064-14Uppsägning av entreprenadavtal
 KS.2018.0442-4Eslövs kommuns svar på Länsstyrelsens lägesrapport del 2 
2018 avseende beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända, 
ensamkommande barn och asylsökande
 KS.2018.0449-5Information från Länsstyrelsen avseende kommuners 
kommande förslag på och handläggning av nya vigselförrättare i Skåne
 KS.2018.0489-1Nämnden för Arbete och försörjnings beslut § 63, 2018 
Krisorganisation för Arbete och Försörjning

Beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesprotokoll
2018-10-02

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 141 KS.2017.0579

Ändring av sammanträdesdag för kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning
Eftersom kommunstyrelsen inte bildat majoritet än kan inte någon budget upprättas i 
oktober. Enligt kommunallagen kan budgetförslag med undantag antas i 
kommunstyrelsen i november. Därför behöver beslut tas om att kommunstyrelsens 
sammanträde den 4 december 2018 flyttas till den 28 november 2018.

Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att sammanträdet den 4 december 2018 flyttas 
till den 28 november 2018.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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