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§ 68
Val av protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Mikael Wehtje (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll den 14 maj
2019. Till ersättare utses Lars Holmström (V).
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§ 69
Ändring av föredragningslistan
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande ändringar:
- Ärende 5 Tillsättande av förvaltningschef på Serviceförvaltningen utgår.
- Igångsättningstillstånd förhyrning av tillfälliga moduler för grundskoleverksamhet
vid Norrevångsskolan Eslöv, läggs till som ärende 13.
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§ 70

KS.2019.0238

Förslag att godkänna personalbokslut 2018
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat Personalbokslut 2018 som ett komplement
till Årsredovisning 2018. Årets personalbokslut innehåller uppföljning av de
kommungemensamma målen kring Attraktiv arbetsgivare.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut, personalbokslut 2018
 Personalbokslut 2018 Korr8
Beredning
Kommunledningskontoret har sammanställt personalbokslutet utifrån uppföljning av
målarbetet kompletterat med befintlig statistik.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) och
Mikael Wehtje (M) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten och lägga
den till handlingarna.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 71

KS.2016.0348

Förslag att godkänna uppföljning av e-förslag samt förslag till
reviderade riktlinjer för e-förslag
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade den 31 oktober 2016 beslut om att kommunstyrelsen
skulle ges i uppdrag att införa e-förslag samt utveckla funktioner för
synpunktshantering och felanmälan, i enlighet med de riktlinjer som
demokratiutredningen enades om. Kommunfullmäktige fattade även beslut om att
införandet av e-förslag skulle följas upp efter två år samt revideras om det ansågs
relevant.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Uppföljning av e-förslag och förslag till reviderade riktlinjer
för e-förslag
 Kommunfullmäktiges beslut §118, 2016 Införandet av e-förslag och
synpunkthantering som ersättning till medborgarförslag
 Uppföljning av e förslag
 Förslag till reviderade riktlinjer för e-förslag
Beredning
Uppföljningen som genomförts har visat att 31 e-förslag har inkommit till
kommunen på ungefär två år och fyra månader efter dess införande. Av de 31 som
inkommit till kommunen har fem fått mer än 100 underskrifter och därför förts fram
som ett ärende i berörd nämnd. Fyra av fem e-förslag har avskrivits och ett av de fem
förslagen utreds i nuläget. Uppföljningens slutsats blir att riktlinjerna för e-förslag
bör revideras. Riktlinjerna bör revideras för att göra det enklare att lämna e-förslag
genom att alla fysiska personer kan lämna e-förslag samt att sänka gränsen från 100
underskrifter till 50. En sådan revidering kommer enligt uppföljningen inte att
innebära en stor ökning av administration men kommer däremot att öka inflytandet
och delaktigheten hos Eslövs kommuninvånare.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott
för diskussion om hanteringen av e-förslag.
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) och
Mikael Wehtje (M) bifall till ordförandens förslag.
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Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens
arbetsutskott för diskussion om hanteringen av e-förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 72

KS.2019.0208

Remissförslag till revidering av policy och riktlinjer för inköp och
upphandling
Ärendebeskrivning
Eslövs kommuns policy och riktlinjer för inköp och upphandling revideras varje
mandatperiod. Kommunstyrelsen svarar för övergripande inköps- och
upphandlingsfrågor i enlighet med antaget reglemente samt för att ta fram riktlinjer
för kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet till stöd och vägledning för
nämnderna.
Kommunstyrelsen föreslås skicka föreslagen revidering av policy och riktlinjer för
inköp och upphandling på remiss till nämnderna samt hel- och majoritetsägda bolag
för yttrande.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Remissförslag till revidering av policy och riktlinjer för inköp
och upphandling
 Remissförslag till reviderad policy för inköp och upphandling
 Remissförslag till reviderade riktlinjer för inköp och upphandling
 Inköps- och upphandlingspolicy, antagen den 23 februari 2015
 Riktlinjer för direktupphandling, antagna den 4 april 2017
 Riktlinjer för upphandling, antagna den 23 februari 2015
Beredning
Policy
Föreslagen policy för inköp och upphandling har sin utgångspunkt i den nationella
upphandlingsstrategin och anger de inriktningsmål som föreslås gälla för alla inköp
och all upphandling i Eslövs kommun med hel- och majoritetsägda bolag. Policyns
ledord är effektiva inköp, affärsmässighet, konkurrens, mångfald av leverantörer,
innovation samt en miljömässigt och socialt ansvarsfull upphandling.
Riktlinjer
Beträffande föreslagna riktlinjer har dessa en annan struktur än nu gällande riktlinjer.
Nytt är att riktlinjerna har slagits ihop från två till ett gemensamt dokument för såväl
riktlinjer för upphandling som för direktupphandling. Vidare föreslås en förenklad
process av direktupphandlingar understigande ett värde av 100 000 kronor, vilket
ligger i linje med lagstiftningens dokumentationsplikt för direktupphandlingar som
överstiger nämnda belopp. En annan förändring är förtydligandet av roller och
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begrepp samt specificering av hela anskaffningsprocessen. Syftet är att ge en hög
igenkänningsfaktor i de beskrivna processerna så att riktlinjerna upplevs angelägna
för verksamheterna.
Härutöver föreslås ett utökat ansvar för inköps- och upphandlingsenheten på
Kommunledningskontoret gällande upphandlingar som berör mer än en förvaltning.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till
beslut.
Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att förslagen revidering av policy och riktlinjer för inköp
och upphandling skickas på remiss till samtliga nämnder samt hel- och
majoritetsägda bolag för yttrande senast den 31 augusti 2019.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Hel- och majoritetsägda bolag
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§ 73

KS.2018.0450

Yttrande över motion från Göran Frank (L), John Fidler (L) och Astrid
Nilsson (L) om att utreda införandet av offentliga cykelpumpar i Eslöv
och i byarna
Ärendebeskrivning
Göran Frank (L), John Fidler (L) och Astrid Nilsson (L) har inkommit med en
motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar att:
- ge Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda olika möjligheter och
kostnader för att placera ut offentliga cykelpumpar på ett antal lämpliga platser i
Eslövs stad och i byarna.
- ge Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att placera ut offentliga
cykelpumpar på ett antal lämpliga platser i Eslövs stad och i byarna.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att inkomma med yttrande senast den 16 april 2019 samt
till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Göran Frank (L), John Fidler (L)
och Astrid Nilsson (L) om att utreda införandet av offentliga cykelpumpar i
Eslöv och i byarna
 Motion från Göran Frank (L), John Fidler (L) samt Astrid Nilsson (L) Offentliga
cykelpumpar
 Kommunfullmäktiges beslut § 91 2018 Remittering av motion från Göran Frank
(L), John Fidler (L) och Astrid Nilsson (L) om att utreda införandet av offentliga
cykelpumpar i Eslöv och i byarna
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 38, 2019 Yttrande på motion
från Göran Frank (L) med flera om att utreda införandet av offentliga
cykelpumpar i Eslöv och i byarna
Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt yttrande att en utökning med fler
cykelpumpar är ett bra förslag då det ger en god service till våra cyklister till en
relativt låg investeringskostnad och bäst placering är i välanvända stråk eller vid
viktiga målpunkter. Förslagsvis vid större allmänna målpunkter som tågstationer,
busshållplatser samt även bibliotek, idrottsplatser eller skolor.
I Eslövs kommun finns det i nuläget tre cykelpumpar som är uppsatta på allmän
plats. I Eslövs tätort är en pump placerad vid Stinstorget på den östra sidan om
stationen och en pump finns placerad i närheten utav busshållplatserna på stationens
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västra sida. Utanför Eslövs tätort finns det en cykelpump i Marieholm vid den södra
sidan vid stationen.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det bör placeras ut en cykelpump
vid:
- Stehags station
- Örtofta station
- Löberöd, vid torget
- Stora torg (inkluderas i investeringsprojektet)
- pendlarparkeringen i Gårdstånga (i samband med att det byggs ett cykelgarage)
I valet av vilka byar som det kan vara aktuellt att placera ut cykelpumpar i har Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden utgått ifrån Översiktsplan Eslöv 2035. De byar som i
översiktsplanen klassas som stora byar samt de byar som har bra kollektiva
förbindelser bedöms ha en bra potential till att ytterligare uppmuntra hållbart resande
genom att placera ut cykelpumpar i dessa byar. Den pump som Miljö och
Samhällsbyggnad väljer är samma typ som redan finns uppsatt både vid stationen i
Eslöv och i Marieholm. Denna cykelpump är en som man själv aktivt behöver
pumpa. Försök har tidigare gjorts med en annan typ av pump med tryckluft vilken
tyvärr vandaliserades så ofta att det inte var hållbart i längden att behålla den.
Kostnad för inköp och uppsättning uppskattas till 30 000 kronor per pump.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att cykelpumpar sätts upp under 2019
i enlighet med förslaget ovan inom ramen för deras befintliga årsanslag.
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
- bifalla motionen
- ge Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att sätta upp cykelpumpar
under 2019 i enlighet med förslag inom deras befintliga budgetram.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

12 ( 25 )

Sammanträdesprotokoll
2019-05-07
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

13 ( 25 )

Sammanträdesprotokoll
2019-05-07
Kommunstyrelsen
§ 74

KS.2019.0211

Yttrande över remiss Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för
kommuner och landsting (SOU 2018:74)
Ärendebeskrivning
Regeringen har utrett kostnadsutjämningsystemet och förslagen inklusive materialet
är på remiss fram till den 17 maj 2019.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande över Lite mer lika - översyn av kostnadsutjämningen
(SOU 2018:74)
 Kommunledningskontorets yttrande över Lite mer lika - översyn av
kostnadsutjämningen (SOU 2018:74)
 Remissmissiv. Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och
landsting (SOU 2018:74)
 Remiss. Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och
landsting (SOU 2018:74)
Beredning
Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för
alla kommuner att tillhandahålla service oberoende av opåverkbara, strukturella
förhållanden. Systemet ska inte utjämna för skillnader i ambitionsnivå eller
effektivitet. Utjämning sker med 100 procent. Utjämningen är solidariskt finansierad
inom kommunsektorn det vill säga att staten har ingen del i finansieringen.
Utjämning sker för obligatoriska verksamheter med tyngdpunkt vård, skola och
omsorg samt kollektivtrafik.
Om betänkandet antas av riksdagen får detta viss förändring för Eslövs kommun.
Utfallet i betänkandet baseras på att förslaget varit fullt ut implementerat
utjämningsåret 2018. För kommunens del skulle intäkterna från systemet öka med
164 kronor per invånare vilket hade gett drygt 5,4 miljoner kronor. Ökningarna sker
främst inom förskolan med 70 kronor per invånare, gymnasium med 35 kronor per
invånare, IFO med 41 kronor per invånare, kollektivtrafik med 62 kronor per
invånare (dock skatteväxlat och överfört huvudmannaskap). Det största tappet är
inom delmodellerna för befolkningsförändring och bebyggelsestruktur med 30
respektive 54 kronor per invånare.
När kommunen yttrar sig över förslagen i betänkandet är utgångspunkten att skapa
lika förutsättningar för kommunerna att tillgodose invånarnas behov och principer
för utjämning. Region Skåne får med samma grund en ökad avgift med 273 miljoner
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

14 ( 25 )

Sammanträdesprotokoll
2019-05-07
Kommunstyrelsen
kronor.
Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till yttrande.
Yrkanden
Mikael Wehtje (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) och Catharina
Malmborg (M) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
- Kommunstyrelsen antar Kommunledningskontorets yttrande över Remissen Lite
mer lika (SOU 2018:74).
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
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§ 75

KS.2019.0145

Förslag till ny finanspolicy inklusive riskinstruktion
Ärendebeskrivning
I kommunallagens (KL) 11 kapitlet 2-4 §§ återfinns regler för kommunens
ekonomiska medelsförvaltning. En kommun ska förvalta sina medel på ett sådant sätt
att krav på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Fullmäktige ska
besluta om riktlinjer för medelsförvaltningen. Fullmäktige ska också utöver riktlinjer
för medelsförvaltningen besluta om riktlinjer för förvaltningen av medel avsatta för
pensionsförpliktelser. Det ska anges hur medlen ska förvaltas inklusive tillåtna risker
vid placering av medlen samt uppföljning och kontroll. Anpassning har skett till den
nya lagstiftningen från den 1 januari 2019 kring kommunal bokföring och
redovisning.
Finanspolicy och placeringsriktlinjer för pensionsförpliktelser ska ge långsiktiga
riktlinjer för kommunens och kommunkoncernens förvaltning av medel över tid.
Placeringsriktlinjer för pensionsförpliktelser behandlas i eget ärende.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Förslag till ny finanspolicy
 Förslag till Finanspolicy 2019
Beredning
Finanspolicyn uppdateras efter den nya lagstiftningen från den 1 januari 2019 kring
kommunal bokföring och redovisning samt beaktar vad som framkommit i KPMG
granskning av finansförvaltningen under 2018.
Gällande finanspolicy och riskinstruktion finns i kommunens författningssamling
nummer 40 respektive 40 B.
Yrkanden
Mikael Wehtje (M) yrkar, med instämmande av Janet Andersson (S) och Catharina
Malmborg (M) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- anta den nya finanspolicyn inklusive bilagd riskinstruktion att gälla från den 1 juli
2019
- tidigare finanspolicy och riskinstruktionen från 2003 upphör att gälla den 30 juni
2019.
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 76

KS.2019.0146

Förslag till placeringsriktlinjer för pensionsmedel
Ärendebeskrivning
Eslövs kommun har åtaganden för pensioner till anställda. För pensioner som
intjänats efter år 1997 (PFA 98) hanteras huvuddelen individuellt av de anställda. För
pensioner som upparbetats före år 1998 (PA-KL) finns åtaganden som kommer att
belasta kommunens ekonomi under mycket lång tid. Kommunen har avsatt kapital i
syfte till att täcka delar av pensionsåtagandet. Genom att förvalta kapitalet och
fördela utbetalningar ur kapitalet över tiden utjämnas den framtida årliga
belastningen på kommunens ekonomi.
Kommunallagens 11 kapitel 3 § föreskriver att ”Fullmäktige ska besluta om riktlinjer
för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I riktlinjerna ska det
anges hur medlen ska förvaltas. Tillåten risk vid placering av medlen ska då
fastställas. Det ska också anges hur uppföljning och kontroll av förvaltningen ska
ske”.
Kommunen anlitar en oberoende rådgivare för den löpande förvaltningen som även
gör bedömningar för tre månader i sänder av marknadsutvecklingen. Rådgivaren har
uppföljning av de externa förvaltare kommunen använder sig av för placering av
medlen. Kommunen ingår även i en mindre grupp kommuner som samverkar kring
förvaltningen.
Förvaltarna förbinder sig att följa kommunens placeringspolicy.
Nuvarande placeringspolicy är från år 2008 (Kommunfullmäktiges beslut § 68).
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Placeringsriktlinjer för pensionsmedel
 KPMGs granskning av kommunens finansförvaltning
 Kommunstyrelsens beslut § 90, 2019 Yttrande över granskning av kommunens
finansförvaltning
 Förslag till placeringspolicy 2019
Beredning
Placeringsriktlinjerna uppdateras samtidigt med finanspolicy och riskinstruktion.
Riktlinjerna är framtagna tillsammans med kommunens oberoende rådgivare.
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Yrkanden
Janet Andersson (S) yrkar med instämmande av Catharina Malmborg (M) och
Mikael Wehtje (M) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- anta förslag till nya riktlinjer för förvaltningen av medel avsatta för
pensionsförpliktelser att gälla från den 1 juli 2019
- att tidigare placeringspolicy från år 2008 för förvaltningen av medel avsatta för
pensionsförpliktelser upphör den 30 juni 2019.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 77

KS.2019.0263

Finansiell rapport 2019
Ärendebeskrivning
Finansiell rapport för årets första kvartal omfattande likviditet, skuld och värde på
placerat pensionskapital.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Finansiell rapport 2019
 Rapport från kapitalförvaltning av pensionsmedel
Beredning
Behållningen uppgår totalt till knappt 93 miljoner kronor. Sedan årsskiftet har
tillgångarna ökat med 4,45 miljoner kronor. Fördelningen mellan olika tillgångslag
är 47 procent räntebärande och 53 procent aktier vilket innebär en fortsatt lägre
riskprofil än normalprofilen 40/60.
Koncernen hade den siste mars nyttjat drygt 5 miljoner kronor av möjlig checkkredit.
Låneskulden uppgick till knappt 1,3 miljarder kronor.
Yrkanden
Mikael Wehtje (M) yrkar med instämmande av Catharina Malmborg (M) och Janet
Andersson (S) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen
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KS.2019.0220

Godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
samt ansvarsfrihet 2015-2018 för stiftelsen Haga Kvarn
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Haga Kvarn har via Kultur och Fritid lämnat in verksamhetsberättelser,
ekonomiska redovisningar och revisonsberättelse för föregående mandatperiod.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk
redovisning samt ansvarsfrihet 2015-2018 för stiftelsen Haga Kvarn
 Revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för Stiftelsen Haga Kvarn 20152018
Beredning
Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för aktuell period.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
- styrelsens verksamhetsberättelser och ekonomiska redovisningar för tiden 20152018 för Stiftelsen Haga Kvarns förvaltning godkänns
- styrelsen för stiftelsen Haga Kvarn beviljas ansvarsfrihet för åren 2015-2018.
Beslutet skickas till
Styrelsen Haga Kvarn
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunens revisorer
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KS.2019.0218

Förslag att godkänna årsredovisningen för 2018 samt beviljande av
ansvarsfrihet för 2018 för Stiftelsen Gamlegård
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Stiftelsen Gamlegård i Billinge har överlämnat årsredovisning och
verksamhetsberättelse för 2018 till Eslövs kommun för beslut om ansvarsfrihet enligt
§ 15 i stadgarna. Beslutsunderlaget inkom via Kultur och Fritid.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Årsredovisning Stiftelsen Gamlegård 2018
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningen för 2018 och beviljar ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen för året
tillstyrker detsamma.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) och
Mikael Wehtje (M) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
årsredovisningen för 2018 samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen inklusive
räkenskapsföraren för räkenskapsåret 2018.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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KS.2019.0092

Protokoll från Rådet för Hälsa och Trygghet
Ärendebeskrivning
Protokollet från Rådet för Hälsa och Trygghet den 21 mars 2019 redovisas.
Beslutsunderlag
 Protokoll för Rådet för Hälsa och Trygghet 21 mars 2019
Beredning
Ordförande redogör för vad som hänt på senaste Rådet för Hälsa och Trygghet, bland
annat rapporterade respektive nämnd hur de arbetar med trygghet och
folkhälsa. Ordföranden gjorde kommunstyrelsen uppmärksam på att man ska utföra
en trygghetsvandring i Trollsjön den 9 maj 2019 klockan 17:00.
Beslut
- Protokollet från Rådet för Hälsa och Trygghet läggs till handlingarna.
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Redovisning av delegeringsbeslut
KS.2019.0182-22

Tilldelningsbeslut i upphandling av Enkätverktyg

KS.2019.0213-2

Yttrande gällande ansökan om antagning i allmänna hemvärnet

KS.2019.0198-3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 44, 2019
Befolkningsprognosen 2019-2035

KS.2019.0154-3

Kommunstyrelsens beslut § 46, 2019 Godkännande av
överlåtelse av arrendeavtal och byggnad på Eslövs flygplats

KS.2019.0065-5

Kommunstyrelsens beslut § 45, 2019 Positivt planbesked
inklusive planuppdrag för Avbitaren 2 och 3 i Eslöv, Eslövs
kommun

KS.2018.0590-9

Ramavtal i samordnad upphandling av Läromedel 2018

KS.2019.0250-1

Anställningsbeslut Nämndsekreterare, Juridiska avdelningen

KS.2019.0252-1

Avtal om lägenhetsarrende som består av Sibbarp 2:39

KS.2019.0253-1

Servitutsavtal fastigheten Eslöv Örnen 17 anlägga, bibehålla och
nyttja gång- och cykelväg med tillhörande anläggningar.

KS.2019.0180-1

Köpeavtal Eslöv Tranbäret 2

KS.2019.0035-5

Ändring av arrendeavtal del av Eslöv 52:14, Gryby 7:2, 10:2,
10:8 och 18:2.

KS.2019.0078-6

Rapport över delegationsbeslut för miljöavdelningen per april
2019

Beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Anmälningar för kännedom
KS.2019.0049-16

Länsstyrelsens beslut om förordnande av vigselförrättare

KS.2019.0247-1

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 51 2019, Uppföljning
kulturpolitiskt program

KS.2019.0247-2

Kultur- och fritidsnämndens uppföljning av utvecklingsinsatser
kulturpolitiskt program

KS.2019.0247-3

Barnchecklista för Eslövs kommun. Uppföljning kulturpolitiskt
program

KS.2019.0175-5

Vård- och omsorgsnämndens beslut § 44, 2019
Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting
avseende finansiering av ett samlat system för kunskapsstyrning
inom socialtjänstens verksamheter

Beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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