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§ 142

Val av protokolljusterare samt biträdande valförättare

Ärendebeskrivning
Janet Andersson (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll den 7 
november 2018 samt till biträdande valförrättare vid eventuell sluten omröstning. Till 
ersättare utses Marlén Ottesen (SD).
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§ 143

Information om trygghet och säkerhet

Ärendebeskrivning
Eva Hallberg, kommundirektör informerar om några uppmärksammade händelser i 
Eslövs centrum under de senaste månaderna. Det är mycket ungdomar ute på stan 
sent på kvällarna och medborgare har visat sin oro till kommunen via telefonsamtal 
och e-post. Eva informerar vilka extra insatser kommunen har satt in och att 
kommunen har tät kontakt med polisen och skolan.

Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 144

Information om höghastighetsjärnväg

Ärendebeskrivning
Magnus Månsson, utvecklingsstrateg informerar om arbetet med 
höghastighetsjärnvägen mellan Hässleholm och Lund . Det ska finnas stationer i 
Lund och Hässleholm och järnvägen ska byggas för en hasighet på 320 kilometer i 
timmen. För Eslöv innebär det bland annat att kommunen blir en större del av 
regionen och kapacitet frigörs på stambanan. Magnus visar tidplanen som 
Trafikverket tagit fram, där de planerar en byggstart till år 2027 och hur kommunen 
är involverade i arbetet.

Magnus informerar också om ett projekt mellan Eslöv och Höör där man under 
hösten gör en utredning om stambanan. Under våren 2019 påbörjas ett 
kunskapshöjande arbete med politiker och tjänstemän.

Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 145 KS.2018.0472

Hyresavtal för tillfälliga lokaler till Kulturskolan 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har gett Serviceförvaltningen i uppdrag att inleda 
hyresförhandlingar med Eslövs bostads Ab, Ebo för lokalerna på Östergatan 8, plan 4 
och 5 enligt ordförandebeslut den 14 september 2018.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Hyresavtal för tillfälliga lokaler till Kulturskola
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 90, 2018 Alternativa lokaler för 
Kulturskolan
 Undertecknat ordförandebeslut angående tillfälliga lokaler Kulturskolan
 Hyreskontrakt för lokal
 Anpassningsåtgärder för Östergatan 8

Beredning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 12 september 2018, § 90 ärende 
KoF.2018.0175, att förordra Östergatan 8 som ersättningslokal till Kulturskolan, att 
hyresavtal skrivs med Ebo och att Kultur- och fritidsnämnden beviljas full 
kompensation för överskjutande hyreskostnader och de flyttkostnader som 
uppkommit.
Därefter har kommunstyrelsen gett Serviceförvaltningen i uppdrag att inleda 
hyresförhandlingar med Ebo.

Lokalerna på Östergatan ansågs mest lämpliga ur verksamhetssynpunkt och ur 
tidssynpunkt. Serviceförvaltningen har tillsammans med Ebo tagit fram ett förslag på 
hyresavtal för lokalerna på Östergatan 8, plan 4 och 5.
Hyresavtalet är tänkt att skrivas på tre år med sex månaders förlängning utifrån att 
den nya Kulturskolan beräknas vara klar för inflyttning senast den 31 oktober 2021. 
Därför har Ebo som krav för hyrsavtalet att besittningsskyddet bortförhandlas så de 
kan få tillgång till lokalerna efter tre år. Hyresvärden förbinder sig att inte säga upp 
hyresavtalet för upphörande under den tid som produktion av nya lokaler för 
Kulturskolan pågår.
För att behöva göra så lite ombyggnadsarbeten som möjligt har Kulturskolans 
verksamhet gjort omflyttningar mellan den verksamhet som varit på Rådhuset och 
den verksamhet som är på Lilla teatern, nämnas kan att orkestersalen kommer att 
vara på Lilla teatern, detta görs för att minska problemen med överhörning till annan 
verksamhet.
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För att lokalerna ska vara ändamålsenliga för Kulturskolans verksamhet har 
Serviceförvaltningen tagit fram nödvändiga anpassningsåtgärder, främst för att 
lokalerna ska få en tillfredställande planlösning, ventilation och ljudmiljö. Den 
svåraste frågan är ljudfrågan och för att få hjälp med denna har konsult anlitas.

Tidplanen för att hitta ersättningslokaler har hela tiden varit mycket pressad och är så 
även fortsättningsvis, om möjligt ska Kulturskolan ha tillgång till de nya lokalerna 
den 1 januari 2019. På grund av den korta tiden har någon regelrätt projektering inte 
ägt rum. Serviceförvaltningen har genom entreprenörer på ramavtal tagit fram 
budgetpris för anpassningsåtgärderna och projekteringen kommer till viss del att ske 
parallellt med byggnadsarbetena.

Ombyggnadsarbetena kommer att utföras av entreprenörer enligt ovan och 
Serviceförvaltningen ansvarar för projektet med stöd av Kultur och Fritid. Beräknad 
kostnad för detta är 1 800 000 kronor.
I den hyra som ska betalas till Ebo ingår inte vissa tjänster, så som städ, lås, larm, 
försäkring, skadegörelse med mera som behövs för att verksamheten ska kunna 
bedriva sin verksamhet i lokalen. Dessa tjänster ombesörjes av Serviceförvaltningen. 
Serviceförvaltningen kommer att upprätta ett internhyresavtal med Kultur och Fritid 
som innefattar både den hyra som ska betalas till Ebo och de tjänster som 
Serviceförvaltningen tillhandahåller.

Den totala hyran för Kulturskolans verksamhet beräknas bli 1 949 000 kronor vilket 
är cirka 585 000 kronor mer än den hyra som idag betalas för Rådhuset och Lilla 
Teatern. Beslut om att den utökade hyran beaktas i samband med budget 2019 togs 
av kommunstyrelsen den 14 september 2018.

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

Beslut
- Kommunstyrelsen godkänner förslag till hyresavtal mellan Eslövs kommun, 
Serviceförvaltningen och Eslövs bostads AB.
- Kommunstyrelsen beviljar medel för anpassning av lokalerna på Östergatan 8 med 
1 800 000 kronor.
- Kommunstyrelsen ger kommundirektören rätt att göra smärre justeringar i 
hyresavtalet.
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Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen
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§ 146 KS.2018.0513

Lokalförändring för Daglig verksamhet, Hantverkshuset 

Ärendebeskrivning
Behov av ny lokal för Hantverkshuset, som utgör en del av Daglig verksamhet som 
drivs enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Lokalförändring för Daglig verksamhet, Hantverkshuset
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 66 2018 Förändring av lokaler för Daglig 
verksamhet Hantverkshuset
 Utkast till hyresavtal mellan Paras Fastigheter AB och Eslövs kommun
 Bilaga 1, ritning och planlösning
 Bilaga 2, Redovisning av renoveringar
 Bilaga 3, Indexklausul
 Bilaga 5, Gränsdragningslista lokal
 Bygglovsritning över garage
 Bygglovsritning över ny planlösning
 Bilaga 4, Rumsbeskrivning

Beredning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 19 september 2018 att:
- Översända färdigställt hyresförslag till kommunstyrelsen samt föreslå att hyresavtal 
tecknas med fastighetsägaren under förutsättning att bygglov beviljas.
- Föreslå kommunstyrelsen att besluta om att Vård- och omsorgsnämndens budget 
justeras i nivå med hyreshöjning om 50 000 kronor per år.
- Enligt riktlinjer för hantering av lokaler, antagna av kommunstyrelsen i januari 
2017 ska kommunstyrelsen godkänna att en nämnd ingår hyresavtal.

Hantverkshuset bedrivs idag på Storgatan 3 och 5 i Eslöv. Den verksamhet som 
bedrivs i lokalerna har inriktning mot olika former av hantverk, såsom vävning, sy 
och broderi keramik med mera. Det är också i dessa lokaler som Daglig verksamhet 
bedriver sin butik ”Lite av Varje”. I butiken säljs alster från hela Daglig verksamhet. 
Det bedrivs försäljning av allt från hantverk, träarbete från Traktorvägen, 
ljustillverkning från 4h-gården till tomatplantor från Ridhusgruppens drivhus. I 
dagsläget har verksamheten cirka 370 kvadratmeter till sitt förfogande. 
Hyreskostnaden uppgår till 972 kronor per kvadratmeter vilket utgör 30 000 kronor 
per månad, totalt inklusive driftskostnad 375 000 kronor per år. Lokalerna är mycket 
slitna. Det saknas såväl fungerande ventilation som godkända utrymningsvägar. För 
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den del av lokalen som hör till Storgatan 5, har fastighetsägaren, BA-Bygg, 
rivningstillstånd sedan sommaren 2017. Inför avtalstidens utgång vid kommande 
årsskifte, sa Vård- och omsorgsnämnden upp hyresavtalet per den 31 december 2018. 
Verksamheten står således utan lokaler från och med den 1 januari 2019.
Arbetet med att hitta nya lokaler har bedrivits under ett par års tid. Efter mycket 
arbete har lokalen på fastigheten Draken 1 funnits lämpliga efter vissa 
anpassningsåtgärder för att tillskapa full tillgänglighet och brandsäkerhet.
Enligt det hyresavtal Vård- och omsorgsnämnden antagit fördelades kostnaderna 
enligt nedan.
Årshyran för 350 kvadratmeter beräknas till 280 000 kronor.
Till detta kommer kostnad för anpassningsåtgärderna som beräknas uppgå till 65 000 
kronor per år. Vid tecknande av tioårskontrakt kontrakt blir årskostnaden 425 000 
kronor, vilket innebär en ökning om 50 000 kronor i jämförelse med befintlig 
lokalkostnad.

Efter Vård- och omsorgsnämndens beslut har följande justeringar gjorts:
- Hyreskostnaden ökar med 14 500 kronor då krav ställts på reservutgång i form av 
en spiraltrappa från andra våningen och då värmepump installeras för att hålla nere 
kostnaden för värme för hyresgästen. Detta gör att anpassningsåtgärderna ökar till 
totalt 79 500 kronor per år och hyresökning ökar till 64 500 kronor per år.
- Fastighetsägaren kommer att ansöka om omtaxering av fastigheten till specialenhet 
när hyresavtalet börjar gälla.

Serviceförvaltningen har bett hyresvärden om förtydligande av punkt 9c. Så att det 
endast är onormalt slitage på lokalen som hyresgästen ska bekosta och att sista 
meningen stryks så att krav inte kan ställas på hyresgästen efter besiktning av lokalen 
vid avflyttning.
Avtalstiden har diskuterats men enligt Serviceförvaltningen och Vård och Omsorg är 
det vid en samlad bedömning lämpligast att behålla avtalstiden på 10 år.

Förvaltningschefen på Vård och Omsorg är informerad om förändringarna ovan och 
anser att de ryms inom Vård- och omsorgsnämndens beslut att delegera åt 
förvaltningschefen för Vård och Omsorg, att färdigställa hyresavtalet med 
återstående smärre justeringar.

Vård- och omsorgsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att justera 
hyreshöjningen med 50 000 kronor. Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper ska 
nämnden pröva om det finns förutsättningar att svara för tillkommande hyreskostnad. 
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I detta fall är merkostnader 64 500 kronor per år vilket nämnden med en preliminär 
budget på 570 miljoner kronor måste bedömmas kunna svara för.

Yrkanden
Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall på andra attsatsen angående Vård- och 
omsorgsnämndens begäran om kompensation för utökad hyra.
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till 
beslut och avslag på Fredrik Ottesens (SD) yrkande.
Janet Andersson (S) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Fredrik 
Ottesens (SD) yrkande om att bifall första och andra attsatsen. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: JA-
röst för bifall till förvaltningens förslag till beslut och NEJ-röst för bifall till Fredrik 
Ottesens (SD) yrkande om att bifalla första och andra attsatsen.
Omröstningen utfaller med 10 JA-röster och 3 NEJ-röster. Se bilaga.

Beslut
- Kommunstyrelsen godkänner hyresavtalet för lokalerna på fastigheten Draken 1 
enligt hyresavtal inklusive bilagor 1-5.
- Kommunstyrelsen avslår Vård- och omsorgsnämndens begäran om kompensation 
för utökad hyra.

Reservationer
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Servicenämnden
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen
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Mötesdatum

          Kommunstyrelsen 2018-10-30

Voteringslista: § 146
Ärende: Lokalförändring för Daglig verksamhet,  Hantverkshuset,  KS.2018.0513

Voteringslista(or)
Omröstning

Ledamot Ja Nej Avstår
Johan Andersson(S), ordförande X
Catharina Malmborg(M), vice ordförande X
Daniel Rhodin(L), ledamot X
Janet Andersson(S), ledamot X
Tony Hansson(S), ledamot X
Mikael Wehtje(M), ledamot X
Marianne Svensson(S), ledamot X
Fredrik Ottesen(SD), ledamot X
Ted Bondesson(SD), ledamot X
Marlén Ottesen(SD), ledamot X
Madeleine Atlas(C), 2:e vice ordförande X
Lars Holmström(V), ledamot X
Bengt Andersson(M), ersättare X
Resultat 10 3 0
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§ 147 KS.2018.0517

Anslutning till svenska nätverket för interkulturella städer (ICC) 

Ärendebeskrivning
Totalt har 126 europeiska städer anslutit sig till Europarådets program för 
interkulturella städer (ICC) och det har hittills bildats fem nationella nätverk. I 
Sverige har Europarådet gett organisationen Lokalt Unescocenter för Samverkan 
(Unesco LUCS) i uppdrag att samordna det svenska nätverket. Unesco LUCS 
bildades år 2014 av Malmö stad, Botkyrka och Eskilstuna kommuner 
(unescholucs.se). Syftet med arbetet för interkulturella städer och nätverken är att 
forma en stödjande struktur för interkulturellt arbete som utgår från migranten som 
en resurs för ekonomisk, social och kulturell utveckling och inte bara en målgrupp i 
behov av stöd och service (ur: The Intercultural cities network: a learning community 
Broschyr Europarådet 2018). Arbetet handlar således om att ta tillvara på samhällets 
kulturella mångfald i en bredd av områden såsom samhällsplanering, 
konflikthantering och personalpolitik vilket förutsätter samverkan med civilsamhälle 
och näringsliv. Det interkulturella förhållningssättet motverkar stereotyper, 
uppmärksammar likheter mellan individer från olika grupper och förespråkar möten 
över gränserna.

Varje stad som ansluter sig till nätverket för interkulturella städer ställer sig bakom 
Europarådets White paper on Intercultural Dialogue från 2008. Sammanfattningsvis 
handlar det drygt 60 sidor långa dokumentet om principer för interkulturell dialog 
och arbete för mänskliga rättigheter. Sverige som medlemsland i Europarådet har 
redan ställt sig bakom principerna, vilka fungerar som en vägledning i arbetet med 
mänskliga rättigheter och integration.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Anslutning till svenska nätverket för interkulturella städer 
(ICC)
 Förslag på överenskommelse och avsiktsförklaring svenska ICC-nätverket 2018
 Europarådets broschyr om arbetet med interkulturell dialog
 Europarådets "white paper on Intercultural dialogue" från 2008
 Analysrapport för förbättrad integration 2016

Beredning
Eslövs kommun deltog vid det svenska nätverket för interkulturella städers 
uppstartsmöte som hölls i juni 2018 och där gavs information om syftet med 
nätverket och hur det kan bidra till det lokala arbetet. Vid mötet presenterade 
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Europarådets programchef Irena Guidikova deras arbete med demokrati, mänskliga 
rättigheter och integration. Vidare deltog chefen för det spanska nätverket av 
interkulturella städer samt ansvarig för arbetet med interkulturell dialog vid Botkyrka 
kommun. Uppstartsmötet avslutades med en gemensam workshop med diskussioner 
om vad nätverket kan bidra till i det lokala arbetet med interkulturell dialog och 
integration.
Ett medlemskap i det svenska nätverket för interkulturella städer innebär att Eslövs 
kommun förbinder sig till att delta aktivt i nätverket, bistår med information till 
Europarådet om sitt arbete samt bidrar till finansiering av en årlig avgift om 10 000 
kronor. Ett medlemskap innebär att Eslövs kommun får tillgång till kunskap som 
finns i nätverket och kan sammankoppla det pågående utvecklingsarbetet med 
integration. Det större internationella sammanhanget som nätverket verkar i 
möjliggör tätare samarbeten med organisationer inom och utanför Sverige, vilket 
ökar möjligheterna till att söka extern finansiering för utvecklingsprojekt framöver.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till 
beslut med ett tillägg om att återrapportering ska göras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott efter 1 år och 6 månader.
Fredrik Ottesen (SD) yrkar avslag till Kommunledningskontorets förslag till beslut 
med motiveringen att ärendet är av såndan vikt att det ska tas beslut av 
kommunfullmäktige.
Janet Andersson (S) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut 
samt bifall till Catharina Malmborgs (M) tilläggsyrkande.
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras till Kommunledningskontoret med 
uppdrag att utreda frågan om vad det innebär att ansluta sig till det svenska nätverket 
för interkulturella städer, kopplingen till det internationella nätverket, beräknad 
arbetsinsats för kommunen samt förtydligande kring syfte och nytta.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 
Kommunledningskontoret för vidare handläggning.

Beslut
- Ärendet återremitteras till Kommunledningskontoret med uppdrag att utreda frågan 
om vad det innebär att ansluta sig till det svenska nätverket för interkulturella städer, 
kopplingen till det internationella nätverket, beräknad arbetsinsats för kommunen 
samt förtydligande kring syfte och nytta.
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Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen
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§ 148 KS.2017.0585

Antagande av detaljplan Ändring för del av Stadsplan för kvarteret 20 
Snickaren 

Ärendebeskrivning
Bert Andersson Fastighets AB önskar att i en planprocess pröva en femte våning på 
hörnhuset Bäckavägen/Spolevägen på kvarteret Snickaren 17. I samband med 
nybyggnation avser sökande även att bygga om fastighetens befintliga bestånd, 
installera hissar med mera. Gällande detaljplan för kvarter Snickaren, S 58, antogs 
1953 och möjliggör bebyggelse upp till fyra våningar.
Detaljplanen har varit föremål för samråd under den 24 maj 2018 till den 14 juni 
2018 och granskning under den 7 september 2018 till den 24 september 2018. En 
samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande med inkomna synpunkter och 
kommentarer har upprättats och ingår som beslutsunderlag. Som en följd av yttrande 
från Trafikverket under samrådet har en bullerutredning tagits fram och en 
sammanfattning redovisas i planbeskrivningen. Hela utredningen utgörs av bilaga 1 
som har redovisats under granskningsskedet. En skuggstudie har tagits fram efter 
inkomna synpunkter från sakägare. Skuggstudien redovisas i planbeskrivningen. I 
övrigt så har redaktionella ändringar i samråd med kart- och bygglovsavdelningen på 
Miljö och Samhällsbyggnad skett.
Bostadsföreningen Tre Kronor som ingår i samrådskretsen har under planprocessen 
haft synpunkter som inte har tillgodosetts. Om detaljplanen antas kommer de därför 
att delges en besvärshänvisning.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Antagande av detaljplan Ändring för del av Stadsplan för 
kvarteret 20 Snickaren
 Plankarta, Antagande av detaljplan Ändring för del av Stadsplan för kvarteret 20 
Snickaren
 Planbeskrivning, Antagande av detaljplan Ändring för del av Stadsplan för 
kvarteret 20 Snickaren
 Samrådsredogörelse
 Granskningsutlåtande. Antagande av detaljplan Ändring för del av Stadsplan för 
kvarteret 20 Snickaren

Beredning
Förslaget anses av Kommunledningskontoret att vara enligt den förtätning av Eslöv 
som redovisas i den nya översiktplanen; Översiktsplan Eslöv 2035. Kvarteret 
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Snickaren ligger centralt i tätorten med korta avstånd till viktiga målpunkter, vilket 
främjar en hållbar stadsutveckling. Detaljplanen handläggs med standard förfarande.

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

Beslut
- Detaljplan Ändring för del av Stadsplan för kvarteret 20 Snickaren antas.

Protokollsanteckning
Fredrik Ottesen (SD) begär och medges lämna följande protokollsanteckning:
"Sverigedemokraterna håller med om, och vill framhäva BRF Tre Kronors 
synpunkter gällande parkeringar.
´En utökning av antalet lägenheter kräver dessutom fler parkeringsplatser. Trycket 
på parkeringsplatser är idag väldigt stort och tyvärr otillräckligt, speciellt kvälls-, 
natt- och morgontid. Snickaren 20 har alldeles för få parkeringsplatser tillhörande 
fastigheten. De boende, tillhörande Snickaren 20, och deras besökande tar i 
dagsläget upp väldigt många parkeringsplatser runt kvarteren. De parkerar förutom 
sina privata bilar även företagsbilar. När parkeringsplatserna är upptagna parkerar 
de boende, tillhörande Snickaren 20, även på de parkeringsplatser som tillhör 
fastigheten på Södergatan 34. Boenden i fastigheterna i hela området, ska ha 
tillgång till parkeringsplatser, men även besökare och hemtjänsten ska kunna 
parkera sina bilar i området. I nuläget är det för få parkeringsplatser till antalet 
bilar, både i nära anslutning till fastigheterna och i angränsande kvarter. 
Olycksriskerna har ökat avsevärt, pga bristen på parkeringsplatser.´"

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Tillväxtavdelningen för vidarexpediering
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Servicenämnden
Barn- och familjenämnden
Nämnden för arbete och försörjning
BA Bygg
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§ 149 KS.2018.0528

Riktlinjer för exploateringsavtal 

Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2015 ändrades reglerna i plan- och bygglagen som påverkar 
kommuners arbete vid genomförande av detaljplaner och tecknande av 
exploateringsavtal (SFS 2014:900). I lagen föreskrivs att kommuner som avser att 
ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för 
sådana avtal. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gett ut ett cirkulär med 
anledning av lagändringen, cirkulärnummer 14:46. Enligt SKL:s cirkulär ska beslut 
om riktlinjerna antas av kommunfullmäktige. Eslövs kommun avser att ingå 
exploateringsavtal och därför har förslag till riktlinjer tagits fram.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Riktlinjer för exploateringsavtal
 Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal vid kommunalt huvudmannaskap
 Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal vid enskilt huvudmannaskap
 Cirkulär 14:46 från Sveriges Kommuner och Landsting

Beredning
Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal vid kommunalt respektive enskilt 
huvudmannaskap har tagits fram av Kommunledningskontoret med utgångspunkt i 
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 14:46. Samråd har skett med Miljö och 
Samhällsbyggnad och VA SYD. Förslaget har också skickats ut till de 
samfällighetsföreningar som förvaltar allmän platsmark i de orter som omfattas av 
enskilt huvudmannaskap. Riktlinjerna kommer att användas när kommunen avser att 
ingå exploateringsavtal, vilket vanligtvis sker vid framtagande av nya detaljplaner. 
Exploateringsavtalet reglerar genomförandet av en detaljplan som avser mark som 
inte ägs av kommunen. Avtalet tecknas mellan kommunen och byggherren eller 
fastighetsägaren. Riktlinjerna anger bland annat grunden för fördelning av kostnader 
och intäkter för genomförandet av detaljplaner.

Genomförandefrågor, ansvars- och kostnadsfördelning skiljer sig åt beroende på om 
allmän platsmark i detaljplanen läggs ut med enskilt eller kommunalt 
huvudmannaskap. Därav har två separata riktlinjer tagits fram som gäller vid 
kommunalt respektive enskilt huvudmannaskap.

Yrkanden
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Daniel Rhodin (L) yrkar med instämmande av Mikael Wehtje (M), Janet Andersson 
(S) och Catharina Malmborg (M) bifall till Kommunledningskontorets förslag till 
beslut.
Ted Bondesson (SD) yrkar att ärendet återremitteras i syfte att få till stånd en 
skrivning om ansvar för parkeringar i samband med exploatering.
Mikael Wehtje (M) yrkar avslag till Ted Bondessons (SD) yrkande om återremiss.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer sedan proposition på Daniel Rhodins (M) med fleras 
bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.

Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för 
exploateringsavtal vid kommunalt huvudmannaskap för Eslövs kommun.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för 
exploateringsavtal vid enskilt huvudmannaskap för Eslövs kommun.

Reservationer
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 150 KS.2018.0534

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens revidering av taxa för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken 2018 

Ärendebeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 oktober 2018 att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad taxa för tillsyn 
och prövning enligt Miljöbalken, samt att den ska gälla från den 1 januari 2019.

Taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken är enligt Miljöavdelningen i behov 
av revidering, dels på grund av förändring i lagstiftning och dels på grund av 
uppdaterat material från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I revideringen 
har Miljöavdelningen uppdaterat taxebilaga 1 utifrån det sätt Miljöavdelningen 
arbetar på och utifrån erfarenheter de senaste åren. Taxebilaga 2 är reviderad helt i 
enlighet med miljöprövningsförordningen och anpassningarna till 
industriutsläppsdirektivet.
 
Övriga ändringar omfattar vissa mindre redaktionella ändringar och förenklingar. Det 
reviderade taxeförslaget baseras, såsom tidigare, på underlag framtaget av SKL. 
Förslaget till revidering av taxan omfattar inte ändring av timavgiftens storlek. De 
intäkter som kommunen får genom tillsynsavgifter bedöms inte förändras. Enskilda 
verksamhetsutövare kan dock påverkas om förändringarna i den reviderade 
miljöprövningsförordningen innebär ny klassning av deras verksamhet.

En mer omfattande översyn av taxan för ärenden kopplat till miljöbalken och plan- 
och bygglagen är planerad att genomföras under 2019. Föreslagna förändringar i 
denna tjänsteskrivelse föranleddes i huvudsak av förändringarna i lagstiftningen.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Förslag till antagande av taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 160, 2018 Revidering av taxa 
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
 Taxebilaga 1 Avgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskyddsverksamheter
 Taxebilaga 3 Riskbedömning
 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken att gälla från och med 2019-01-
01 Eslövs kommuns författningssamling
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Beredning
Kommunledningskontoret har inget att erinra gällande Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.

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

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås anta taxan för tillsyn och prövning enligt 
Miljöbalken.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 151 KS.2016.0532

Överenskommelse om fortsatt finansiering av färdtjänst 

Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige har den 19 juni 2018 beslutat om en ny modell för fortsatt 
finansiering av färdtjänst och riksfärdtjänst. Samtidigt beslutades att säga upp 
nuvarande finansieringsmodell. Kommunen har överlåtit uppgifter enligt färdtjänst- 
och riksfärdtjänstlag.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Överenskommelse om fortsatt finansiering av färdtjänst
 Information från Skånetrafiken avseende Uppsägning av överenskommelse 
gällande finansering av färdtjänst
 Information från Skånetrafiken avseende ny överenskommelse om 
finansieringsmodell av färdtjänst
 Information från Skånetrafiken avseende ny överenskommelse gällande 
finansiering av färdtjänst
 Förslag på överenskommelse från Skånetrafiken om fortsatt finansiering av 
överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag
 Kommunstyrelsens beslut § 70, 2018 Remiss överenskommelse färdtjänst och 
riksfärdtjänst

Beredning
Region Skåne har ensidigt utarbetat förslag till fortsatt finansiering av färdtjänst och 
riksfärdtjänst. Om kommunen inte tecknar överenskommelsen avser Region Skåne 
säga upp avtalet om huvudmannaskap för färdtjänst och riksfärdtjänst senast den 31 
december 2018. Kommunen har därmed två år på sig för att överta verksamheten.

Kommunen ges möjlighet att välja 12 eller 24 månaders uppsägningstid.

Kommunens främsta synpunkt i remissvaret var att Region Skåne bedriver 
verksamheten och beslutar om förutsättningar för trafikens bedrivande genom att 
Region Skåne svarar för tillståndsgivning, regelverk, resevillkor, egenavgifter, 
upphandling, administration och kostnadsansvar medan kommunen alltid åtar sig att 
svara för uppstådd kostnad. Kommunikationen och dialogen ska förtydligas och 
stärkas mellan parterna. Kommunen ska utse en kontaktperson med övergripande 
ansvar för kommunens kontakt med Region Skåne/Skånetrafiken i färdtjänstfrågor, 
berörda verksamheter ska även vara väl införstådda med och insatta i Region Skånes 
regelverk etcetra, ha ett informationsansvar, uppdatera den nationella vägdatabasen, 
delta i Region Skånes tillgänglighetsarbete för framkomlighet för kollektivtrafiken, 
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se till att de lokala handikappråden utser två representanter att delta i Region Skånes 
kundråd för Serviceresor.

Region Skåne kallar till ett politiskt samråd kring färdtjänst på politisk nivå minst två 
gånger per år. Minst en politiker från kommunen ska delta.
Region Skåne kallar även till samråd kring färdtjänst på tjänstemannanivå minst två 
gånger per år. Minst en tjänsteman från kommunen ska delta.

Det är oklart hur övriga berörda kommuner ställer sig i ärendet.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunen tecknar överenskommelse med 24 
månades uppsägningstid och att ordförande och vice ordförande i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden är kommunens representanter i det politiska samrådet 
avseende färdtjänst och att nämnden utser förvaltningschef jämte 
kollektivtrafikansvarig tjänsteperson att ingå i tjänstemannasamrådet. Berörda 
tjänstemän har även ansvar att informera berörd verksamhet inom kommunen 
gällande Region Skånes regelverk etcetra. Nämnden svarar även för att de lokala 
handikappråden och det kommunala pensionärsrådet utser vardera en representant till 
kundrådet. Medel för ersättning till Region Skåne för färdtjänst och riksfärdtjänst 
föreslås även fortsättningsvis hanteras av kommunstyrelsen.

Yrkanden
Tony Hansson (S) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut med 
ett tillägg om att även det kommunala pensionärsrådet utser en representant till 
kundrådet.
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut samt bifall till Tony Hanssons (S) 
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Kommunledningskontorets förslag till beslut samt 
Tony Hanssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med detta.

Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att, förutom de lokala handikappråden, även det 
kommunala pensionärsrådet ska utse en representant till kundrådet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
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- teckna bifogad överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter 
enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag med 24 månaders uppsägningstid
- utse Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande och vice ordförande till 
kommunens representanter i det politiska samrådet
- uppdra åt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att utse en eller flera 
tjänstepersoner att ingå i tjänstemannarådet och i övrigt svara för uppgifter som faller 
på kommunen enligt avtalet
- Kommunstyrelsen svarar för ekonomisk ersättning till Region Skåne enligt avtalet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Region Skåne, Skånetrafiken
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§ 152 KS.2018.0502

Förslag till skattesats för 2019 

Ärendebeskrivning
Enligt Kommunallagen, KL; (2017:725) 11 kapitlet 8 § ska kommunstyrelsen föreslå 
skattesats för 2019 före oktober månads utgång. Budget kommer att upprättas av 
kommunstyrelsen i november månad enligt beslut i kommunstyrelsen den 2 oktober 
2018. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen i november enligt 11 § KL. 
Budgeten fastställs av fullmäktige den 17 december 2018. Fullmäktige får då enligt 
11 § fastställa en annan skattesats än den som bestämts tidigare.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Förslag till skattesats 2019

Beredning
I avvaktan på förslag till budget för 2019 och planperioden 2020-2022 föreslås 
oförändrad skatt 20,54 kronor.

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

Beslut
- Kommunstyreslen föreslår kommunfullmäktige oförändrad skatt för 2019.

Ej deltagande i beslutet
Ledamöterna i Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 153 KS.2018.0542

Förändring i den politiska organisationen från och med den 1 januari 
2019 

Ärendebeskrivning
Nämnden för arbete och försörjning ska upphöra från och med 1 januari 2019. 
Nämndens uppgifter lämnas över till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 
Vård- och omsorgsnämnden. Förvaltningsorganisationen ska anpassas till den 
politiska organisationen.
Kommunens uppgifter inom försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd, mottagande 
och integration av vuxna flyktingar och andra skyddsbehövande, boendefrågor för 
socialt utsatta personer samt budget och skuldrådgivning överförs till Vård- och 
omsorgsnämnden. I och med detta samordnas kommunens uppgifter inom 
socialtjänsten för vuxna i en nämnd. Med förändringen minskas risken för att 
ärenden hamnar mellan olika nämnder.
Arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med arbetsförmedlingen och andra aktörer samt 
i egen regi, praktikplaceringar, det kommunala aktivitetsansvaret samt feriearbete 
överförs till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Genom detta kan åtgärder 
samordnas med utbildning i än högre grad.

Inom kommunstyrelsen flyttas ansvaret för näringslivsfrågor från 
Näringslivsutskottet till kommunstyrelsens arbetsutskott. Näringslivsutskottet har 
inte fattat beslut i ärenden och med förändringen får näringslivsfrågorna en snabbare 
och effektivare beslutsgång. Administrationen kring utskotten minskas.

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

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Förändring i den politiska organisationen i Eslövs kommun 
att gälla från och med 1 januari 2019

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
- Nämnden för arbete och försörjning upphör från och med den 1 januari 2019,
- Reglemente för Nämnden för arbete och försörjning upphör från och med den 1 
januari 2019,
- Vård- och omsorgsnämnden hanterar från och med den 1 januari 2019 
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försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd, mottagande och integration av vuxna 
flyktingar och andra skyddsbehövande, boendefrågor för socialt utsatta personer 
samt budget och skuldrådgivning, vilket också innebär personuppgiftsansvar och 
registeransvar i de delar som tillkommer med anledning av de nya uppgifterna.
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hanterar från och med den 1 januari 
2019 arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med arbetsförmedlingen och andra aktörer 
samt i egen regi, praktikplaceringar, det kommunala aktivitetsansvaret samt 
feriearbete, vilket också innebär personuppgiftsansvar och registeransvar i de delar 
som tillkommer med anledning av de nya uppgifterna.
- Kommunstyrelsens Näringslivsutskott upphör från och med den 1 januari 2019 och 
ansvaret för näringslivsfrågor flyttas till kommunstyrelsens arbetsutskott,
- Uppdra åt Vård- och omsorgsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
samt kommunstyrelsen att med anledning av ovanstående beslut bereda erforderlig 
revidering av respektive nämnds reglemente med begäran om yttrande senast 25 
februari 2019,
- Uppdra åt kommundirektören att genomföra nödvändiga organisationsförändringar 
med anledning av ovanstående beslut.

Ej deltagande i beslutet
Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 154 KS.2018.0470

Förordnande av begravningsombud för de som inte tillhör Svenska 
kyrkan i Skåne, Blekinge och Kronobergs län Länsstyrelsen Skåne 2018 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att till Länsstyrelsen i Skåne län inkomma med förslag på en 
person som är lämplig som ombud för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. 
Ombudet utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från den 1 januari året efter det år 
då det hållits val till kommunfullmäktige. Verksamhetsområdet för ett ombud 
omfattar församlingarna i en kommu. Uppdraget är inte politiskt.

Yrkanden
Janet Andersson (S) föreslår Kamal Hathamuna Blyborg som begravningsombud.

Beslutsunderlag
 Förordnande av begravningsombud för de som inte tillhör Svenska kyrkan i 
Skåne, Blekinge och Kronobergs län Länsstyrelsen Skåne

Beslut
- Kamal Hathamuna Blyborg, Stallgatan 6 D 241 32 Eslöv, föreslås som 
begravningsombud  från och med 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Skåne
Kamal Hathamuna Blyborg
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§ 155 KS.2018.0539

Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att för mandatperioden utse ett arbetsutskott med fem 
ledamöter och fem ersättare jämte ordförande och vice ordförande.

Yrkanden
Janet Andersson (S) nominerar Johan Andersson (S) till ordförande, Catharina 
Malmborg (M) till vice ordförande och sig själv till ledamot.
Fredrik Ottesen (SD) nominerar sig själv till ledamot.
Lars Holmström (V) nominerar Madeleine Atlas (C) till ledamot.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på nomineringarna till ledamöter och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt dessa.

Yrkanden
Janet Andersson (S) nominerar Tony Hansson (S), Bengt Andersson (M) och Daniel 
Rhodin (L) till ersättare.
Fredrik Ottesen (SD) nominerar Cvetanka Bojcevska (SD) till ersättare.
Madeleine Atlas (C) nominerar Lars Holmström (V) till ersättare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på nomineringarna till ersättare och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt dessa.
Ordföranden ställer sedan proposition på nomineringen till ordförande och vice 
ordförande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslut
- Till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden fram till 
kommunfullmäktige väljer kommunstyrelsen nästa gång utses:
Johan Andersson (S)
Catharina Malmborg (M)
Janet Andersson (S)
Fredrik Ottesen (SD)
Madeleine Atlas (C)
 
- Till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för samma tid utses:
Tony Hansson (S)
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Bengt Andersson (M)
Daniel Rhodin (L)
Cvetanka Bojcevska (SD)
Lars Holmström (V)
 
- Till ordförande för samma tid utses Johan Andersson (S) och till vice ordförande 
utses Catharina Malmborg (M).

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 156 KS.2018.0540

Val av ledamöter och ordförande i Arbetsgivarutskottet 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att för mandatperioden utse ett arbetsgivarutskott med tre 
ledamöter jämte ordförande.

Yrkanden
Janet Andersson (S) nominerar Catharina Malmborg (M) till ledamot samt 
ordförande och Johan Andersson (S) till ledamot.
Fredrik Ottesen (SD) nominerar sig själv till ledamot.
Lars Holmström (V) nominerar Madeleine Atlas (C) till ledamot.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 19:19 och 19:25.

Yrkanden
Lars Holmström (V) drar tillbaka sin nominering av Madeleine Atlas (C) till 
ledamot.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på nomineringarna till ledamöter och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt dessa.
Ordföranden ställer sedan proposition på nomineringen till ordförande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslut
- Till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott för perioden fram till 
kommunfullmäktige väljer kommunstyrelse nästa gång utses:
Catharina Malmborg (M)
Johan Andersson (S)
Fredrik Ottesen (SD)

- Till ordföranden för samma tid utses Catharina Malmborg (M).

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 157 KS.2018.0541

Val av ledamöter till Näringslivsutskottet 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att för mandatperioden utse ett Näringslivsutskott med fyra 
ledamöter jämte ordförande.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Beslut
- Ärendet bordläggs och tas upp vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 28 
november 2018.
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§ 158 KS.2018.0545

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande till 
Rådet för Hälsa och Trygghet 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att för mandatperioden utse två ledamöter och en ersättare 
samt ordförande och vice ordförande i Rådet för Hälsa och Trygghet.

Yrkanden
Janet Andersson (S) nominerar Johan Andersson (S) som ledamot samt ordförande 
och Catharina Malmborg (M) som ledamot samt vice ordförande.
Fredrik Ottesen (SD) nominerar sig själv som ledamot och vice ordförande.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 19:30 och 19:33.

Yrkanden
Janet Andersson (S) ändrar sin nominering om Catharina Malmborg (M) som 
ledamot till att nominera Catharina Malmborg (M) till ersättare.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på nomineringarna till ledamöter samt ersättare och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.
Ordföranden ställer sedan proposition på nomineringarna till ordförande och vice 
ordförande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.

Beslut
- Till ledamöter i Rådet för Hälsa och Trygghet för perioden fram till 
kommunfullmäktige väljer kommunstyrelse nästa gång utses:
Johan Andersson (S) och Fredrik Ottesen (SD)
- Till ersättare för samma tid utses:
Catharina Malmborg (M)
- Till ordförande för samma tid utses Johan Andersson (S) och till vice ordförande 
utses Fredrik Ottesen (SD).

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, löneenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 159 KS.2018.0543

Val av representant och ersättare till Ringsjöns vattenråd 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse representant och ersättare i Ringsjöns vattenråd för 
perioden fram till och med årsstämman 2019.

Yrkanden
Janet Andersson (S) nominerar Johan Andersson (S) till representat och Catharina 
Malmborg (M) till ersättare.

Beslut
- Till representant för Ringsjöns vattenråd för perioden fram till och med årsstämman 
2018 utses Johan Andersson (S).
 
- Till ersättare för Ringsjöns vattenråd för samma period utses Catharina Malmborg 
(M).

Beslutet skickas till
Ringsjöns vattenråd
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Förtroendemannaregistret
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§ 160 KS.2018.0544

Val av ledamöter till Kommunala Pensionärsrådet 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse två ledamöter till Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
för mandatperioden 2019-2022.

Yrkanden
Janet Andersson (S) nominerar Christine Melinder (M) och sig själv till ledamöter.
Fredrik Ottesen (SD) nominerar Cvetanka Bojcevska (SD) till ledamot.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på nomineringarna och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Janet Anderssons (S) nomineringar.

Beslut
- Till ledamöter i Kommunala Pensionärsrådet utses för mandatperioden 2019-2022 
Christine Melinder (M) och Janet Andersson (S).

Reservationer
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserver sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.

Beslutet skickas till
Kommunala Pensionärsrådet
Förtroendemannaregistret
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§ 161 KS.2018.0547

Val av representanter för MalmöLundregionens styrelse 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse två representanter till MalmöLundregionens styrelsen 
för mandatperioden 2019-2022.

Yrkanden
Janet Andersson (S) nominerar Johan Andersson (S) och Catharina Malmborg (M).
Fredrik Ottesen (SD) nominerar sig själv som representant.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 19:39 och 19:45.

Yrkanden
Janet Andersson (S) drar tillbaka sin nominering av Catharina Malmborg (M) som 
represtentant.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på nomineringarna och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt dessa.

Beslut
- Till representanter till MalmöLundregionens styrelsen för mandatperioden 2019-
2022 utses Johan Andersson (S) och Fredrik Ottesen (SD).

Beslutet skickas till
MalmöLundregionen
Förtroendemannregistret
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§ 162 KS.2018.0229

Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 2018 

Ärendebeskrivning
Protokollet från Rådet för Hälsa och Trygghet den 27 september 2018 redovisas.

Beslutsunderlag
 Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 27 september 2018

Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 163

Anmälningar för kännedom 

Anmälningar
 KS.2018.0501-2Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt 
utfall, år 2019
 KS.2018.0520-2Ansökan om § 37-medel från Länsstyrelsen Skåne avseende 
insatser för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända 
och ensamkommande barn
 KS.2018.0520-3Intyg från samverkansparterna Eslövs Folkhögskola, Malmö 
Universitet och Arbetsförmedlingen avseende ansökan om § 37-medel från 
Länsstyrelsen Skåne
 KS.2018.0342-9Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2018-08-31
 KS.2018.0342-10EYs rapport från granskning av delårsrapport per 2018-08-31
 KS.2018.0342-11Räddningstjänsten Syd direktionsprotokoll 16 oktober 2018
 KS.2018.0526-1Ordförandebeslut avseende inköp av accesspunkter och 
switchar till Eslövs kommuns verksamheter
 KS.2018.0527-1Grundlöner i Eslövs kommun 2019
 KS.2018.0518-3Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 33  Förslag 
kring förstelärare i Eslövs kommun
 KS.2018.0052-9Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 34  Årsarvode 
för kommunalråd 2018-04-01

Beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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