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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Möller/Sahlin kl. 17:00-19:30

Beslutande

Johan Andersson (S) (ordförande)
Catharina Malmborg (M) (vice ordförande) §§31-33, §§35-44
Sven-Olov Wallin (L)
Janet Andersson (S)
Tony Hansson (S) §§31-33, §§35-44
Mikael Wehtje (M) §§34-44
Marianne Svensson (S) §§31-33, §§35-44
Fredrik Ottesen (SD)
Madeleine Atlas (C) (2:e vice ordförande)
Lars Holmström (V)
Bengt Andersson (M) §§31-33 ersätter Mikael Wehtje (M), §34
ersätter Catharina Malmborg (M) (vice ordförande) pga jäv
David Westlund (S) §34 ersätter Marianne Svensson (S) pga jäv
Agneta Nilsson (S) §34 ersätter Tony Hansson (S) pga jäv
Ronny Thall (SD) ersätter Ted Bondesson (SD)
Dennis Larsen (SD) ersätter Marlén Ottesen (SD)
Bertil Jönsson (C) ersätter Rickard Sallermo (MP)

Ej tjänstgörande
ersättare

Bengt Andersson (M) §§35-44
David Westlund (S) §§31-33, §§35-44
Christine Melinder (M) §§34-44
Agneta Nilsson (S) §§31-33, §§35-44
Lars Månsson (S)
Peter Sjögren (M)
Lena Emilsson (S)
Benjamin Ülger (KD)
Jasmina Muric (C)

Övriga närvarande

Eva Hallberg (Kommundirektör)
Agneta Fristedt (Kommunjurist)
Tomas Nilsson (Ekonomichef)
Sara Månsson (Kommunsekreterare)
Patrik Larsson (Mark- och exploateringsingenjör) §§31-34
Ann Lagerwall (Beredskapssamordnare) §§31-33
Oskar Skandevall (Beredskapssamordnare) §§31-33
Kristina Jönsson (Utvecklingsstrateg) §35
Vanja Kirkwood-Lund (Ekonom) §§36-40
Lena Persson (Ekonom) §§36-40

Utses att justera

Sven-Olov Wallin (L)

Justeringens plats o tid
Justerares signatur

Kommunhuset, 2020-03-06
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Sekreterare
Sara Månsson

Ordförande
Johan Andersson (S)
Justerande
Sven-Olov Wallin (L)
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Innehåll
§31

Val av justerare

§32

Ändring av föredragningslista

§33

Information om Covid-19

§34

Förslag om att ge uppdrag att förhandla med Eslövs Industrifastigheter
AB om ett förvärv av del av fastigheten Städet 4, Eslövs kommun samt
att ta fram ett förslag till köpeavtal

§35

Förslag att bevilja tilläggsanslag för uppdrag om byggnation av gångoch cykelväg mellan Billinge-Röstånga

§36

Förslag till svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - om att ta tillvara
slyresurserna i kommunen

§37

Förslag att fastställa reviderad förbundsordning Räddningstjänsten Syd

§38

Förslag att anta reviderade riktlinjer för borgerliga vigslar

§39

Förslag att godkänna årsredovisningen 2019 inklusive redovisningen för
kommunkoncernen

§40

Finansiell rapport 2019

§41

Förslag till ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2020

§42

Förslag att anta yttrandet till revisionens granskning av
investeringsprocessen 2019

§43

Redovisning av delegeringsbeslut

§44

Anmälningar för kännedom
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§ 31
Val av justerare
Sven Olov-Wallin (L) utses till att jämte ordförande justera protokollet den 6
mars 2020. Lars Holmström (V) utses till ersättare.
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§ 32
Ändring av föredragningslista
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande tillägg:
- Ärende 2 "Information om Covid-19" läggs till på dagordningen.
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§ 33
Information om Covid-19
Ärendebeskrivning
Ann Lagerwall och Oskar Skandevall beredskapssamordnare i Eslövs
kommun informerar om omvärldsläget av viruset Covid-19 även kallat
Coronaviruset. De berättar om Eslövs kommuns centrala krisledningsplan och dess
syfte. Den innefattar bland annat att minska konsekvenserna av inträffad händelse för
medborgare och andra intressenter, säkerställa driften av den kommunala
verksamheten och sprida snabb, korrekt och tydlig information. I planen framgår
även vem som får besluta i olika händelser såsom störning, allvarlig händelse och
extraordinär händelse. De fortsätter med att berätta om kommunens ansvar och vilka
åtgärder som Region Skåne och Eslövs kommun har vidtagit med anledning av
viruset. Avslutningsvis informerar de om hur förvaltningarna arbetar och planerar sin
verksamhet utifrån att det skulle inträffa en smitta med Coronaviruset i kommunen.
Beslut
-Informationen läggs till handlingarna.

Justerares signatur
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§ 34

KS.2020.0098

Förslag om att ge uppdrag att förhandla med Eslövs Industrifastigheter
AB om ett förvärv av del av fastigheten Städet 4, Eslövs kommun samt
att ta fram ett förslag till köpeavtal
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i beslut från den 30 september 2019 gett kommunstyrelsen i
uppdrag att avveckla Eslövs Industrifastigheter AB genom försäljning.
Kommunledningskontoret ser ett behov av att kommunen äger industrimark i Gryby
industriområde och att del av Städet 4 därför skulle vara lämpligt att förvärva av
Eslövs Industrifastigheter AB.
Beslutsunderlag
 Uppdrag att förhandla med Eslövs Industrifastigheter AB om ett förvärv av del
av Eslöv Städet 4 och att ta fram ett förslag till köpeavtal
 Karta över Städet 4
Beredning
Enligt Eslövs översiktsplan, Eslöv 2035, ska östra Eslöv utvecklas till stadsbygd med
bland annat fler bostäder. För att kunna genomföra den tänkta utvecklingen kommer
ersättningsmark behövas om verksamheter ska kunna omlokaliseras. Städet 4 i Gryby
industriområde ägs av Eslövs Industrifastigheter AB. Kommunledningskontoret har
tillsammans med Eslövs Industrifastigheter AB utrett möjligheten att stycka av östra
delen av fastigheten för att användas som ersättningsmark vid framtida
verksamhetsflytt. Eftersom Eslövs Industrifastigheter AB ska avvecklas genom
försäljning bör denna del av Städet 4 säljas till Eslövs kommun. Den aktuella delen
av Städet 4 värderades år 2017 till 4 500 000 kronor. Kommunen ska göra en analys
av vilka skatteeffekter och andra ekonomiska effekter som kan uppkomma i samband
med förvärvet.
Jäv
Catharina Malmborg (M), Marianne Svensson (S) och Tony Hansson (S) anmäler jäv
och deltar inte i beslutet av ärendet.
Yrkanden
Janet Andersson (S) yrkar med instämmande av Mikael Wehtje (M), Sven-Olov
Wallin (L), Bertil Jönsson (C) och Lars Holmström (V) bifall till
kommunledningskontorets förslag till beslut.
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Beslut
- Kommunledningskontoret ges i uppdrag att förhandla med Eslövs
Industrifastigheter AB om ett förvärv av del av Eslöv Städet 4 och att ta fram ett
förslag till köpeavtal.
Beslutet skickas till
Eslövs Industrifastigheter AB
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§ 35

KS.2020.0107

Förslag att bevilja tilläggsanslag för uppdrag om byggnation av gångoch cykelväg mellan Billinge-Röstånga
Ärendebeskrivning
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att
medfinansieringsavtal tecknas med Trafikverket för byggnation av gång-och
cykelväg mellan Billinge och Röstånga och att investeringsbudgeten för projektet
utökas med 3,5 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
 Tilläggsanslag för uppdrag om byggnation av gång-och cykelväg mellan Billinge
och Röstånga
 Åtgärdsvalsstudie Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, väg 13 Billinge
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 25, 2020 Beslut om gång- och
cykelväg mellan Billinge-Röstånga
 Regional cykelvägsplan för Skåne 2018-2029
 Kostnadskalkyl som har skickats över till Eslövs kommun efter att Trafikverket
har utfört TKI-säkring
 Medfinansieringsvtal gc-väg Billinge - Röstånga
Beredning
I budget för 2020 med flerårsplan 2021-2023 finns 9,5 miljoner kronor för
investeringsprojektet gång-och cykelväg mellan Billinge och Röstånga.
Investeringsbeloppet är framtaget av Trafikverket och grundar sig på ekonomiska
nyckeltal från tidigare projekt.
Gång-och cykelvägen finns med i den regionala cykelplanen för Skåne 2018-2028
och har efter dialog mellan Region Skåne, Trafikverket, Svalövs kommun och Eslövs
kommun omprioriterats och tidigarelagts i planperioden.
Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie som handlar om trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter på väg 13 i Billinge. Studien visar på stora begränsningar för
oskyddade trafikanter vad gäller möjligheten att röra sig såväl längs med som tvärs
vägen. I norra delen saknas infrastruktur helt för gående och cyklister och
trafikmiljön upplevs som mycket otrygg och osäker av invånarna i Billinge.
Trafikverket planerar att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder i Billinge och vill
samordna dessa med byggnationen av gång-och cykelvägen mellan Billinge och
Röstånga.
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Under 2019 har Trafikverket fördjupat och kvalitetssäkrat kalkylunderlaget och i
december 2019 skickades en kostnadskalkyl till kommunen enligt bilaga 1. Ny
beräknad kostnad för byggnationen beräknas till 26 miljoner kronor varav Eslövs
kommuns del är 13 miljoner kronor.
Medfinansieringsavtalet reglerar att om kostnaderna vid anbudstillfället överstiger 20
procent av bedömd totalkostnad ska respektive part ges möjlighet till omförhandling.
Om projektet avbryts ska dittills nedlagda kostnader fördelas efter
finansieringsfördelningen i avtalet.
I februari 2020 meddelade Trafikverket att belysningsfrågan har börjat diskuteras
och att en kostnadskalkyl ska tas fram. Utifrån vilket ställningstagande Trafikverket
gör om lämpligheten av belysning på delar av sträckningen, kan kommunen välja att
göra ett tilläggsarbete. I denna del får det fattas ett beslut efter kostnadsberäkning
och Trafikverkets ställningstagande.
Då oskyddade trafikanter och trafiksäkerhet är prioriterat i kommunen samt att
Eslövs kommun har medverkat till att tidigarelägga projektet föreslås att miljö-och
samhällsbyggnadsnämnden beviljas utökad investeringsram med 3,5 miljoner kronor
och att medfinansieringsavtal tecknas med Trafikverket.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut
med tillägg om ytterligare en att-sats: "kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige att paragrafen justeras omedelbart".
Madeleine Atlas (C), Bertil Jönsson (C), Janet Andersson (S), Lars Holmström (V),
Catharina Malmborg (M) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag till beslut med Johan Anderssons (S) tillägg.
Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja miljö-och
samhällsbyggnadsnämnden utökad investeringsbudget med 3,5 miljoner kronor för
byggnation av gång-och cykelväg mellan Billinge och Röstånga.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge miljö-och
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att teckna medfinansieringsavtal med
Trafikverket avseende byggnation av gång-och cykelväg mellan Billinge och
Röstånga.
- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige att paragrafen justeras
omedelbart.
Justerares signatur
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Beslutet skickas till
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§ 36

KS.2019.0192

Förslag till svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - om att ta tillvara
slyresurserna i kommunen
Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat en motion om att ta tillvara
slyresurserna i kommunen. I motionen yrkas att kommunen ska inventera hur stora
marker som kan användas till slytäkt samt utreda hur slyresursen bäst används för att
generera intäkter och arbetstillfällen.
Ärendet har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har besvarat motionen den 22 januari 2020.
Beslutsunderlag
 Motion från Lars Ahlfors (MP) Om att ta tillvara slyresurserna i kommunen
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut §5, 2020 Yttrande över motion
från Lars Ahlfors (MP) -om att ta till vara sly resurerna i kommunen
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - om att ta tillvara slyresurserna i kommunen
Beredning
I sitt yttrande konstaterar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att det inte finns en
tillräckligt stor och samlad slyresurs i Eslövs kommun för att en utvinning ska kunna
få ekonomisk bärighet. Detta beror på att en stor del av kommunens åkermark odlas
med smala åkerkanter. Järnvägen går ofta genom odlingslandskapet vilket gör att det
inte heller där finns några större kantzoner med sly. Även de till antalet få,
kraftledningsgatorna har en sträckning över den odlade marken eller intill vägar. De
områden i Eslövs kommun där det finns större samlade slytäkter har ofta höga
naturvärden och omfattas av till exempel biotopskydd, strandskydd och
landskapsbildskydd. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår på dessa grunder
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunledningskontoret har inget att invända mot miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden bedömning och anser därför också att motionen ska
avslås.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S), SvenOlov Wallin (L) och Mikael Wehtje (M) bifall till kommunledningskontorets förslag
till beslut.
Justerares signatur
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Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen från Lars
Ahlfors (MP) om att tillvarata slyresurserna i kommunen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 37

KS.2020.0093

Förslag att fastställa reviderad förbundsordning Räddningstjänsten Syd
Ärendebeskrivning
Direktionen för Räddningstjänsten Syd föreslår att medlemskommunernas
kommunfullmäktiger fastställer förslag till reviderad upplaga av den
förbundsordning som antogs i december 2012. Ändringarna är av mindre omfattning
och rör sig främst om en uppdatering av författningshänvisningar.
Beslutsunderlag
 Revidering av förbundsordning för Räddningstjänsten Syd
 Förbundsordning för Räddningstjänsten Syd
 Reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Syd med kommentarer som
visar antagna ändringar
 Räddningstjänsten Syds beslut § 71, 2019 Reviderad förbundsordning
Beredning
Ändringarna är av mindre omfattning och rör sig främst om en uppdatering av
författningshänvisningar. I punkten 3.9 särskilda uppgifter utgår möjligheten att
bedriva färdtjänst vilket fram till för några år sedan utförts till en av
medlemskommunerna. Uppgiften anses inte ligga inom ramen för
kommunalförbundets ändamål.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S), Mikael
Wehtje (M) och Sven-Olov Wallin (L) bifall till kommunledningskontorets förslag
till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa förslag till reviderad
förbundsordning för Räddningstjänst Syd.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 38

KS.2020.0108

Förslag att anta reviderade riktlinjer för borgerliga vigslar
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2019, att utöka möjligheterna till
borgerliga vigslar genom att öppna upp för vigslar under juli månad samt under en
röd dag i månaden. I samma paragraf gav fullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att
revidera riktlinjerna för borgerliga vigslar i Eslövs kommun senast den 31 mars
2020.
Beslutsunderlag
 Förslag till revidering av riktlinjer för borgerliga vigslar i Eslövs kommun
 Förslag till riktlinjer för borgerliga vigslar
 Kommunfullmäktiges beslut §120, 2019 Svar på motion från Lars Holmström
(V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) - Utvidga möjligheterna
för borgerlig vigsel
Beredning
Kommunledningskontoret har i samråd med Servicenämndens kontaktcenter, som
administrerar vigslarna, tagit fram förslag till reviderade riktlinjer. De borgerliga
vigselförrättarna har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Administrationen kring borgerliga vigslar är formaliserad från länsstyrelsen, men för
övrigt bestämmer varje kommun hur riktlinjerna ska se ut.
Kommunledningskontoret föreslår att punkten 3 i nu gällande riktlinjer ”Ett av
kommunalråden åtar sig uppdrag som vigselförrättare och att detta ingår i det
politiska uppdraget”, tas bort då ett kommunalt politiskt uppdrag inte kan villkoras
med länsstyrelsens beslut att förordna vigselförrättare.
De förändringar som föreslås är vidare att antalet vigselförrättare som utses inte ska
understiga sex till antalet (tidigare fyra) och att vigslar utanför de angivna tiderna
endast sker i överenskommelse med vigselförrättarna. Vidare föreslås att tillgången
till vittnen endast kan garanteras under helgfri måndag till fredag klockan 12.0016.30.
Under samrådet med vigselförrättarna förankrades idén om möjligheten till drop invigslar under Alla Hjärtans Dag, den 14 februari. Flera vigselförrättare var positiva
till att vara till förfogande under dagen varför Kommunledningskontoret föreslår att
Justerares signatur
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denna möjlighet införs i riktlinjerna.
Förordnandet som vigselförrättare gäller inte bara i Eslövs kommun utan inom
Sveriges gränser. Under beredningen har frågan om Eslövs kommun ska administrera
vigslar som sker utanför kommunen uppkommit. Några vigselförrättare är mycket
negativa till detta förslag. Motiveringen är att vigslar utanför kommunen oftast sker
mellan personer som har anknytning till Eslöv, men som inte hittar någon lämplig
festlokal i kommunen. Enligt kontaktcenter är det inte många av det 80-tal vigslar
som förrättas årligen som sker utanför kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår därför att kontaktcenter fortsätter att administrera
alla vigslar som förrättas av kommunens vigselförrättare, men att vigslar
företrädesvis förrättas i stadshuset och att vigslar utanför stadshuset alltid ska ske i
överenskommelse med vigselförrättare.
Yrkanden
Mikael Wehtje (M) yrkar att klockslaget 11.00-18.00 under Alla Hjärtans Dag den
14 februari ska vara samma som när vigslar förrättas helgfri måndag till lördag samt
första söndagen i månaden det vill säga klockan 12.00-17.00.

Beslut
- Kommunstyrelsen antar förslaget till riktlinjer för borgerliga vigslar i Eslövs
kommun att gälla från och med den 1 april 2020.
- Riktlinjerna ses över för revidering senast i mars 2024.
- Riktlinjernas tillgängliggörande på kommunens hemsida ska anmälas till
kommunfullmäktige vid nästkommande sammanträde.
- Under Alla Hjärtans Dag den 14 februari håller stadshuset öppet för drop in-vigslar
klockan 12.00-17.00 oavsett veckodag.
Beslutet skickas till
Servicenämnden, kontaktcenter
Samtliga vigselförrättare
Kommunens författningssamling
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§ 39

KS.2020.0003

Förslag att godkänna årsredovisningen 2019 inklusive redovisningen
för kommunkoncernen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen upprättar förslag till årsredovisning för 2019 inklusive
kommunkoncernen.
Beslutsunderlag
 Förslag till årsredovisning 2019
 Eslöv Årsredovisning 2019
Beredning
Årsredovisningen omfattar de nya kraven enligt ny redovisningslag som gäller från
och med räkenskapsåret 2019. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning
genom att de för mandatperioden nya finansiella målen uppfylls. Det lagstadgade
kravet på ekonomisk balans uppfylls. Nämndernas verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning visar ett blandat resultat.
Kommunkoncernen uppvisar 64,9 mnkr i resultat, en soliditet med 47,6 procent och
en självfinansieringsgrad av investeringar med 62 procent.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden begär överföring av
investeringsmedel för påbörjade projekt vilket genomförs utan ny prövning.
Servicenämnden begär även överföring av 1 mnkr av de årliga investeringsmedlen
för att genomföra tillbyggnad av Flyingeskolan F-6. Årliga investeringsmedel anslås
i budget för respektive år och överförs inte.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) och SvenOlov Wallin (L) bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen 2019
inklusive redovisningen för kommunkoncernen.
Deltar inte i beslutet
Lars Holmström (V) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Justerares signatur
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§ 40

KS.2019.0263

Finansiell rapport 2019
Ärendebeskrivning
Den finansiella rapporten omfattar kommunens kapitalförvaltning av pensionsmedel
och är utökad. I årsredovisningen för 2019 som följer den nya lagstiftningen för
kommunal redovisning ingår förutom kapitalförvaltningen av pensionsmedel
uppgifter om borgensåtagande och likviditet. Redovisningen är kraftigt utökad
avseende koncern.
Beslutsunderlag
 Finansiell årsrapport 2019
 Finansiell rapport 2019 från Agenta
Beredning
Kommunen har för tionde året i sträck ökat värdet på placerade medel för pensioner.
Värdeökningen är 11,2 mnkr för 2019 eller 17 procent. Total behållning uppgår till
99,7 mnkr varav drygt 22 mnkr i egen förvaltning. Inga insättningar eller uttag har
skett under året.
Under året har fullmäktige fastställt nya placeringsriktlinjer. Riktlinjerna har följts.
Den nya lagstiftningen inom redovisning för kommunerna innebär att orealiserad
värdeförändring läggs in i kommunens resultat d v s för 2019 är kommunens resultat
uppräknat med 11,2 mnkr. Verkligt resultat motsvarar balanskravet.
Yrkanden
Janet Andersson (S) yrkar med instämmande av Catharina Malmborg (M) och SvenOlov Wallin (L) bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.
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§ 41

KS.2020.0114

Förslag till ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2020
Ärendebeskrivning
Kommunen ska under året företrädas genom ombud vid ett flertal bolags- och
föreningsstämmor. Kommunstyrelsen har därför att välja ombud med ersättare.
Beslutsunderlag
 Förslag till ombud och ersättare vid bolags- och föreningsstämmor 2020
Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att ekonomichefen utses till ombud vid samtliga
stämmor med kommunjuristen Agneta Fristedt och ekonomen Lena Persson som
ersättare.
Finns det under året särskilda skäl för att annat ombud behöver utses kan detta ske
efter att kommunen erhållit kallelse till den aktuella stämman.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S), SvenOlov Wallin (L) och Mikael Wehtje (M) bifall till kommunledningskontorets förslag
till beslut.
Beslut
- Kommunstyrelsen utser ekonomichef Tomas Nilsson till ombud vid bolags- och
föreningsstämmor 2020.
- Kommunstyrelsen utser kommunjurist Agneta Fristedt och ekonom Lena Persson
till ersättare för ombudet vid bolags- och föreningsstämmor 2020.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Bolag, föreningar och råd efter förfrågan
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§ 42

KS.2019.0630

Förslag att anta yttrandet till revisionens granskning av
investeringsprocessen 2019
Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat kommunens investeringsprocess och önskar svar på vilka
åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i
granskningen och de rekommendationer som lämnats. Revisionens sammanfattande
bedömning är att kommunstyrelsen inte har en ändamålsenlig styrning av
investeringsprocessen. Detta gäller vilka underlag som ska ligga till grund för beslut
genom hela investeringsprocessen. Revisorerna saknar därtill en långsiktig strategisk
plan för kommunens lokaler, nyckeltal, standardlokalprogram, prioriteringsgrunder,
roll- och ansvarsfördelning, rapportering av avvikelser samt stärkt uppföljning av
större investeringsprojekt.
Beslutsunderlag
 Yttrande över granskning av investeringsprocessen
 Missiv från revisionen rörande granskning av investeringsprocessen
 Granskningsrapport 2019 granskning av investeringsprocessen
 Särskilt yttrande från enskild ledamot i kommunrevisionen, rörande granskning
av investeringsprocessen
Beredning
Kommunstyrelsen har sedan ett par år förstärkt organisationen för lokalförsörjning
med en lokalgrupp och lokalstrateg under ledning och samordning från
kommunledningskontoret. Under hösten 2019 har det tillkommit en strategisk
lokalgrupp som leds av kommundirektören med syfte att säkerställa en effektiv
lokalförsörjningsprocess. Resultatet blir en behovssammanställning som under våren
behandlas av budgetberedningen och utgör underlag för budgetprocessen. Efter att
investeringsbudget antagits i slutet av året behandlar fullmäktige
lokalförsörjningsplanen som blir styrande för verkställigheten.
Kommunstyrelsen upphävde i april 2019 riktlinjerna för lokaler som ett led i den
pågående översynen av lokalförsörjningsprocessen för att skapa nya arbetssätt och
rutiner i samband med att arbetet med inhyrning av lokaler för kommunens
verksamheter reviderades. Servicenämndens reglemente har förtydligats kring ansvar
för kommunens förhyrningar.
Revisorerna rekommenderar i sin granskningsrapport att i samband med översynen
Justerares signatur
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av lokalanskaffningsprocessen, säkerställa att denna samordnas med
investeringsprocessen. Detta är även kommunstyrelsens ambition. Detta kommer att
ske genom ett nytt arbetssätt för framtagning av lokalförsörjningsplanen för 20212025. Ett utkast till planen tas fram av lokalgruppen som sedan bereds av
styrgruppen för lokalfrågor innan kommunstyrelsens arbetsutskott /budgetberedning
skickar planen på remiss till berörda förvaltningar. När planen varit på remiss antar
kommunstyrelsens arbetsutskott planen som underlag för budgetprocessen.
Lokalförsörjningsplanen kommer att beslutas först då budgeten är beslutad och
medel tilldelats lokalförsörjningsprojekten. I lokalförsörjningsplanen 2021-2025 kan
vissa frågor som revisionen påtalat lämnas för vidare utredning och kommer då med i
lokalförsörjningsplanen 2022-2026. Det är viktigt att betona att framförda behov
under våren i lokalförsörjningsplanen med automatik inte övergår att bli kommunens
investeringsbudget/plan. Investeringsbehov prövas politiskt årligen som en del i
budgetprocessen.
Revisorerna har uppmärksammat att kommunens investeringsprocess
behöver samordnas bättre och därmed säkerställa kvalitet i beslutsunderlag och
genomförande enligt beslutad tidplan. Därför pågår en process för att bättre
samordna lokalförsörjningsplan, byggprojektprocessen och underlag till politiskt
beslut kring kommunens investeringar. Underlagen som tas fram i de olika skedena
ska vara tydliga och kompletta för att kunna utgöra beslutsunderlag inför den
politiska processen som leder fram till en investeringsbudget och plan över minst
fyra år, totalt fem år. Ansvarsfördelningen blir tydligare mellan berörd verksamhet,
servicenämnden och Kommunledningskontoret.
Byggprojektprocessen inleds med verksamhetsbehov, följt av förstudie, därefter
programskede kring verksamhet, lokaler, rumsfunktionsprogram och teknik för att
därefter gå över i ett projekteringsskede. Produktionsskedet tar sedan vid. En ökad
tyngdpunkt/vikt kommer alltså att läggas tidigt i processen. En lokalförsörjningsplan
finns antagen av fullmäktige för 2019-2023 och är under uppdatering för nytt beslut
under november.
Lokalförsörjningsplanen kommer bestå av två delar, den ena med organisation och
strategier för kommunens lokaler (ägda och inhyrda) och den andra bestående av en
operativ lokalförsörjningsplan som hanterar verksamheternas förändrade lokalbehov.
Revisorerna bedömer att det finns ett behov av prioriteringsgrunder för
investeringsprojekt för att kommunfullmäktige ska ta beslut på väl avvägda grunder.
Förslag på prioriteringsgrunder kommer att arbetas fram och tas med i
Justerares signatur
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lokalförsörjningsplanen för 2021-2025. Kommunstyrelsen konstaterar att
kommunens investeringsbehov styrs av lokalernas status, ändamålsenlighet utifrån
verksamhetsperspektiv, kapacitet, eventuella temporära bygglov samt geografiska
faktorer. Kommunen växer befolkningsmässigt samtidigt som en del av lokalerna
närmar sig sin tekniska nyttjandelängd. Därför är investeringsbehoven höga
framöver. Inom förskola, skola, LSS och äldreomsorg är behov av lokaler stora och
tidsmässigt parallella. Investeringar mellan olika verksamheter kan inte gärna ställas
mot varandra. Däremot prövas framöver varje investering utifrån kostnader för olika
alternativ och utifrån vad som är nödvändigt till vad som får en lägre prioritering.
Revisorerna lyfter fram otydlig roll- och ansvarsfördelning som bland annat tar sig
uttryck i att de beställande nämnderna har för stora möjligheter att styra projekt i
alltför hög utsträckning. Den process som nu pågår avser att tidigt beakta och väga
av beställarnämndernas behov och intressen. Kommunstyrelsens uppfattning är att de
beställande nämnderna ska ha ett stort inflytande över nya förskolor, skolor och
övriga investeringar utifrån att dessa nämnder har ansvaret för en god verksamhet i
vilken lokaler har betydelse. Processen avser att minska behovet av inspel från
beställarnämnderna i senare skeenden i processen.
Revisorerna föreslår att kommunstyrelsen tydliggör när enskilda avvikelser i enskilda
projekt ska rapporteras samt överväga att stärka uppföljningen av större
investeringsprojekt. Rapportering av avvikelser sker i samband med vårprognos,
delårsrapport och årsredovisning samt månadsvis på nämndsnivå. Avvikelser
innan entreprenaden har påbörjas hanteras av kommunstyrelsens arbetsutskott i
samband med prövning av igångsättningstillstånd. Eventuellt begär
kommunstyrelsens arbetsutskott utökad ram av kommunfullmäktige via
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott följer regelbundet stora
investeringsprojekt. Mall för slutredovisning av projekt finns sedan tidigare.
Investeringsbehov inom gata, trafik och park läggs fram av miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden till budgetberedningen varje vår. De enskilda
investeringsbehoven/projekten presenteras numera utifrån nämndens förslag till
prioriterade projekt som den har kapacitet att utföra. I prioriteringen beaktas även
eventuella överenskommelser med Trafikverket. Nämnden presenterar även de
investeringsbehov som inte kan prioriteras av tids- och resursskäl. Nämnden avser
med upplägget att både visa på det samlade investeringsbehovet, aktuella
prioriteringar och förbättra genomförandetakten.
Förutom att den pågående översynen av kommunens investeringsprocess så kommer
de ekonomiska styrprinciperna att klargöra delar kring process, roller, ansvar och
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redovisning. Förnyelsen av kommunens ekonomiska styrprinciper har väntat in de
pågående revisionsgranskningarna av kommunens investerings- och budgetprocess.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till
beslutet och avslag på Fredrik Ottesens (SD) yrkanden i avvaktan på revisionens
beslut.
Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till
beslut med tillägg att ett åtgärdsprogram tas fram för att allt inlämnat material från
revisionen beaktas i det fortsatta arbetet som beskrivs i kommunstyrelsens yttrande
över revisorernas granskningsrapport 2019 (se bilagan § 42).
Janet Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut inklusive Catharina Malmborgs (M) avslagsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta kommunledningskontorets förslag
till beslut och finner så. Ordföranden ställer därefter Fredrik Ottesens (SD)
tilläggsyrkanden mot Catharina Malmborgs (M) avslagsyrkande mot varandra och
finner att kommunstyrelsen avslår Fredrik Ottesens (SD) tilläggsyrkande.
Omröstning begärs.
Omröstning
Ja-röst för avslag på Fredrik Ottesens (SD) tilläggsyrkande och Nej-röst för bifall till
hans tilläggsyrkande. Omröstningen utfaller med 10 ja-röster och 3 nej-röster
och ordförande finner därför att kommunstyrelsen avslår Fredrik Ottesens (SD)
tilläggsyrkande, se omröstningslistan.

Beslut
- Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande över revisorernas
granskningsrapport 2019 som sitt eget och överlämnar yttrandet till
kommunrevisionen
Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet med följande
motivering:
"Sverigedemokraterna delar det behov av rekommenderade åtgärder EY beskriver i
granskningsrapporten på uppdrag av revisionen, revisionens egen skrivning i
granskning av investeringsprocessen och det särskilda yttrandet från enskild ledamot
i kommunrevisionen.
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Det föreslagna yttrandet till revisionens granskning av investeringsprocessen upplevs
snarare vara en nulägesbeskrivning och merparten om inte hela yttrandet antas redan
vara känt av revisionen. Detta inte minst eftersom åtminstone stora delar av det man
lyfter upp hade påbörjats och i vissa fall även hunnit avslutas under tiden för
granskningen.
Yttrandet upplevs snarare som ett blekt försvar än handlingskraftiga åtgärder
vidtagna av politiker. I nuläget har Sverigedemokraterna stor förståelse, respekt för
och är nöjda med arbetet tjänstemännen utför utifrån de fattade politiska besluten.
Däremot saknas politiska förslag till förändringar och förbättringar i enlighet med
samtligt inlämnat materialet ifrån revisionen.
Med hänvisning till ovan yrkade Sverigedemokraterna att ett åtgärdsprogram tas
fram för att samtligt inlämnat material ifrån revisionen beaktas i det fortsatta arbete
som beskrivs i kommunstyrelsens yttrande över revisorernas granskningsrapport
2019".
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Servicenämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningskontoret
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§ 43
Redovisning av delegeringsbeslut
KS.2018.0676-283 Avtal avseende Upphandlingskonsulter med DirSys AB
KS.2018.0676-284 Avtal avseende Upphandlingskonsulter med Advokatfirman
Lindahl Kommanditbolag
KS.2018.0676-285 Avtal avseende Upphandlingskonsulter med Epis AB
KS.2018.0676-286 Avtal avseende Upphandlingskonsulter med J. Losell
Projektledning AB
KS.2018.0676-287 Avtal avseende Upphandlingskonsulter med Upphandlingsbyrån
i Hälsingland AB
KS.2018.0676-288 Avtal avseende Upphandlingskonsulter med Swedish Office
Consulting AB
KS.2018.0484-28

Avropsavtal 2020 Fordon

KS.2018.0484-29

Avropsavtal 2020 Fordon

KS.2018.0676-290 Avtal avseende Upphandlingskonsulter med e-Avrop AB
KS.2018.0676-291 Avtal avseende Upphandlingskonsulter med
Upphandlingsbolaget i Göteborg AB
KS.2018.0676-292 Avtal avseende Upphandlingskonsulter med Eye For Sourcing
AB
KS.2020.0071-4

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 10, 2020
Godkännande av bokslut 2019 för Kommunledningskontoret

KS.2017.0279-22

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 11, 2020 Försäljning
av fastigheten Träskofiolen 7, Fridasro, Eslövs kommun

KS.2016.0481-17

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 12, 2020 Försäljning
av villatomt på fastigheten Hurva 15:56, Eslövs kommun

KS.2019.0349-16

Avtal avseende Rättsdatabas med Infosoc Rättsdatabas AB
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KS.2019.0349-17

Personuppgiftsbiträdesavtal med Infosoc Rättsdatabas AB,
bilaga till huvudavtal avseende rättsdatabas.

KS.2018.0676-293 Avtal avseende Upphandlingskonsulter med Colligio AB
KS.2018.0676-294 Avtal avseende Upphandlingskonsulter med Sidecore AB
KS.2019.0129-12

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §21, 2020
Igångsättningstillstånd för projekt Östergatan etapp 4

KS.2014.0488-3

Överenskommelse om upphörande av hyresavtal nr 2014-09-A,
maskinhall på Norregård del av Gryby 10:2

KS.2020.0091-1

Skuldebrev VA Syd 2020-1

Beslut
- Redovisningen läggs till handlingarna.
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§ 44
Anmälningar för kännedom
KS.2020.0074-1

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 2, 2020
Ändring av tidsreglering på parkeringsplatser längs Kanalgatan i
Eslöv

KS.2019.0049-19

Beslut om förordnande som borgerlig vigselförrättare

KS.2020.0103-1

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Regioner om Psykisk hälsa 2020

KS.2020.0112-1

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Regioner om Strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025

Beslut
- Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
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Mötesdatum
Kommunstyrelsen

2020-03-03

Omröstningslista: § 42
Ärende: Förslag att anta yttrandet till revisionens granskning av investeringsprocessen 2019,
KS.2019.0630
Omröstningslista(or)
Förslag att anta yttrandet till revisionens granskning av investeringsprocessen 2019
Ledamot

Ja

Johan Andersson (S), ordförande
Catharina Malmborg (M), vice ordförande
Sven-Olov Wallin (L), ledamot
Janet Andersson (S), ledamot
Tony Hansson (S), ledamot
Mikael Wehtje (M), ledamot
Marianne Svensson (S), ledamot
Fredrik Ottesen (SD), ledamot
Madeleine Atlas (C), 2:e vice ordförande
Lars Holmström (V), ledamot
Ronny Thall (SD), ersättare
Dennis Larsen (SD), ersättare
Bertil Jönsson (C), ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
10

3

0

Bilagan till § 42
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Förslag att anta yttrandet till revisionens granskning av
investeringsprocessen 2019 (KS.2019.0630)
Sverigedemokraterna delar det behov av rekommenderade åtgärder EY beskriver i
granskningsrapporten på uppdrag av revisionen, revisionens egen skrivning i granskning av
investeringsprocessen och det särskilda yttrandet från enskild ledamot i kommunrevisionen.
Det föreslagna yttrandet till revisionens granskning av investeringsprocessen upplevs
snarare vara en nulägesbeskrivning och merparten om inte hela yttrandet antas redan vara
känt av revisionen. Detta inte minst eftersom åtminstone stora delar av det man lyfter upp
hade påbörjats och i vissa fall även hunnit avslutas under tiden för granskningen.
Yttrandet upplevs snarare som ett blekt försvar än handlingskraftiga åtgärder vidtagna av
politiker. I nuläget har Sverigedemokraterna stor förståelse, respekt för och är nöjda med
arbetet tjänstemännen utför utifrån de fattade politiska besluten. Däremot saknas politiska
förslag till förändringar och förbättringar i enlighet med samtligt inlämnat materialet ifrån
revisionen.
Med hänvisning till ovan yrkar Sverigedemokraterna att
-

Ett åtgärdsprogram tas fram för att samtligt inlämnat material ifrån revisionen beaktas i det
fortsatta arbete som beskrivs i kommunstyrelsens yttrande över revisorernas
granskningsrapport 2019
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