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§52

Godkännande av årsredovisning 2018 för Räddningstjänsten Syd samt
beviljande av ansvarsfrihet

§53

Remittering av motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V)
och Mauricio Sanchez (V) - Utvidga möjligheterna för borgerlig vigsel

§54

Remittering av motion från Bertil Jönsson (C) och Madeleine Atlas (C) Ta fram ett byaprogram för byarna i Eslövs kommun

§55

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska
erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar för tjejer och utbildning för
killar i attityd- och värderingsfrågor med inriktning på våld mot kvinnor i
mellan-, högstadie- och gymnasieskolor

§56

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Flexibel arbetstid med
full lön för kvinnor

§57

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Inrätta en
kollektivtrafikkommitté med uppgift att ta fram alternativa lösningar på
kommunens kollektivtrafikutmaningar

§58

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Anställa en
jämställdhetsstrateg som kan vara drivande i arbetet med att göra Eslöv
till Sveriges bästa jämställdhetskommun

§59

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Påbörja ett arbete med
att införa klarspråk i verksamheten

§60

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Plan för konstnärlig
utsmyckning av Eslöv

§61

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Erkännande och
införande av tredje kön

§62

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Att med hjälp av
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MERAB öka ambitionsnivån på återbruk i Eslöv
§63

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Starta kommunala
samverkansprojekt för fler innovationer och ökad tillväxt i Eslöv

§64

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Satsning på nyetablerad
datorspelsföretag

§65

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - anordna
klimatfullmäktige fyra gånger per år

§66

Anmälan av interpellation från Lars Ahlfors (MP) till Kerstin Ekoxe (S)
Överförmyndarnämndens ordförande om arbetsmiljö och belastning för
Överförmyndarnämnden

§67

Entledigande av Magnus Pålsson (M) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige

§68

Anmälningar för kännedom
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§ 43
Val av protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Bengt Andersson (M) och Madeleine Atlas (C) utses att jämte ordförande justera
dagens protokoll den 7 maj 2019. Som ersättare utses Fredrik Ottesen (SD).
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§ 44
Ändring av föredragningslistan
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändring:
Ärende 23 - Fråga till Kerstin Ekoxe (S) Överförmyndarnämndens ordförande, från
Lars Ahlfors (MP) om arbetsmiljö och belastning för Överförmyndarnämnden,
ändras så att den behandlas som en interpellation istället för en fråga.
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§ 45
Information om höghastighetsjärnvägen
Ärendebeskrivning
Sofia Bremer, projektledare på Trafikverket och Patrik Sterky, civilingenjör
på Kreera, informerade om projektet höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm och
Lund. Höghastighetsjärnvägen mellan Hässleholm och Lund ska bidra till snabbare
resor mellan storstadsregionerna, smidigare arbetspendling och avlastning av södra
stambanan. I nuläget arbetar man med en järnvägsplan och lokaliseringsutredning där
man utreder olika korridorer inom utredningsområdet, där järnvägen skulle kunna
byggas. Kreera har tagit fram en rapport om effekterna av höghastighetsjärnvägen på
Södra stambanen och hur tågtrafiken och stationsnära samhällen mellan Lund och
Hässleholm påverkas.
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§ 46

KS.2019.0202

Antagande av kommunalt handlingsprogram för mandatperioden 20192022
Ärendebeskrivning
Den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och
Liberalerna har arbetat fram ett politiskt handlingsprogram 2019-2022.
Handlingsprogrammet bygger vidare på visionen Eslöv – Skånes bästa kommun att
bo och verka i - 2025 och bygger på de tre perspektiven Medborgare och andra
intressenter, Tillväxt och hållbar utveckling samt Verksamhet och medarbetare.
Rubriken för handlingsprogrammet är Tryggt och hållbart för framtiden och tar sikte
på utvecklingen av Eslöv och den tillväxt som sker i området. Utifrån
inriktningsmålen skall nämnderna konkretisera mätbara mål. Stor vikt ska läggas vid
Eslövs kommun som helhet.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 54, 2019 Kommunalt handlingsprogram för
mandatperioden 2019-2022
 Missiv till kommunalt handlingsprogram för 2019-2022
 Kommunalt handlingsprogram 2019-2022
Beredning
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den styrande majoritetens
förslag till handlingsprogram.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt
avslag på övriga partiers eventuella ändrings- och tilläggsyrkande.
Daniel Rhodin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- anta den styrande majoritetens förslag till handlingsprogram 2019-2022
- uppdra åt nämnderna att utifrån inriktningsmålen konkretisera mätbara mål till
budgetprocessen hösten 2019. Stor vikt ska läggas vid Eslövs kommun som helhet.
Ej deltagande i beslut
Ledamöterna från Vänsterpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet
och Kristdemokraterna deltar inte i beslutet.
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Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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§ 47

KS.2018.0376

Svar på motion från Håkan Larsson (MP) gällande Eslöv som
mångkulturell kommun
Ärendebeskrivning
Motionen från Håkan Larsson (MP) föreslår att Eslövs kommun på olika sätt ska ta
ställning för begreppet mångkultur och för ett mångkulturellt samhälle där alla
individer har lika värde. Förslaget ställs mot bakgrund av en ändring av Sveriges
grundlag år 2010. Vidare föreslås det i motionen att Eslövs kommun definierar sig
och sin verksamhet som mångkulturell, specifikt i rollen som arbetsgivare och
upphandlande myndighet. Eslövs kommun föreslås också upprätta en policy för hur
definitionen ska tillämpas samt ta fram en plan för ”ett preventivt försvar mot de
grupper som motsätter sig den grundlagsskyddade definitionen”.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 52, 2019 Yttrande över motion från Håkan Larsson,
Miljöpartiet de Gröna (MP) gällande Eslöv som mångkulturell kommun
 Motion från Håkan Larsson (MP) gällande Eslöv som mångkulturell kommun
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 29, 2019 Yttrande på motion gällande Eslöv
som mångkulturell kommun
 Grundlagsändring beslutad 2010. Yttrande över motion från Håkan Larsson (MP)
gällande Eslöv som mångkulturell kommun
Beredning
Kommunledningskontoret och Kultur och Fritid har samarbetat i beredningen av
detta ärende vad gäller att ta fram bakgrundsbeskrivning till lagändringen och
sammanställningen över hur kommunen arbetar med allas lika värde.
Grundlagsändringen som motionen hänvisar till gäller Regeringsformen och
beslutades av Sveriges riksdag år 2010. Genom ändringen fastslås det att ”samiska
folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och
utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas” (Lag (2010:1408). Begreppet
mångkultur nämns inte i lagtexten, men har använts i media för att beskriva
grundlagsändringen.
Eslövs kommun arbetar på olika sätt för att främja och uppmuntra ett rikt kulturliv,
bland annat genom finansiellt stöd till föreningar, samverkan med idéburen sektor
och genom flertalet kulturarrangemang. Vidare har kommunen i rollen som
arbetsgivare beslutat om en gemensam värdegrund med de tre värdeorden
engagemang, nyskapande och allas lika värde. Arbetet utgår från de interna
styrdokumenten Kommunikationsplan och Medarbetar- och chefsdeklarationen. I
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medarbetarenkäten för 2018 ställs också frågor till samtliga medarbetare
om kommunens värdeord. Avslutningsvis kan kommunens arbete beskrivas som
mångkulturellt, men ofta används andra begrepp för att beskriva det som
grundlagsändringen syftar till: att främja etniska, språkliga och religiösa minoriteters
möjlighet att värna sin kultur.
Yrkanden
Ted Bondesson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå
motionen.
Rickard Sallermo (MP) yrkar bifall till motionens två första punkter som lyder att
Eslövs kommun definierar sig som mångkulturell kommun och att kommunen
definierar all sin verksamhet som mångkulturell. Han yrkar också att man ska stryka
de andra fyra punkterna som lyder att kommunen upprättar en policy för hur den
grundlagsskyddade definitionen tillämpas, att kommunen i sin upphandling kräver att
partners är verksamheter som stödjer mångkultur och mångfald, att kommunen
definierar sig som mångkulturell arbetsgivare och arbetsplats där de anställda
förväntas stå bakom kommunens värdering och inte representera grupper som
motsätter sig den grundlagsskyddade definitionen och att kommunen utarbetar en
plan för preventivt försvar mot de grupper som motsätter sig den grundlagsskyddade
definitionen.
Lars Holmström (V) yrkar bifall till Rickard Sallermos (MP) yrkande.
Annette Linander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå
motionen.
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå
motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå
motionen och Rickard Sallermos (MP) yrkande om att bifalla motionens två första
punkter och att stryka de andra fyra punkterna. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Håkan Larsson
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 48

KS.2019.0093

Revidering av Servicenämndens och kommunstyrelsens reglemente
Ärendebeskrivning
I kommunens strategiska lokalgrupp pågår en översyn av flera frågor som rör lokaloch fastighetsfrågor för kommunens verksamheter. Den fråga som kommit längst är
inhyrning av externa verksamhetslokaler. För att förbättra hanteringen av de externa
hyresavtalen föreslås Servicenämnden få ett tydligt ansvar för dessa. Om denna
förändring ska ske behöver reglementet för Servicenämnden och kommunstyrelsen
samt dess delegeringsordning anpassas.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 51, 2019 Revidering av Servicenämndens och
kommunstyrelsens reglemente samt upphävande av riktlinjer för hantering av
lokaler
 Förslag till reglemente för Kommunstyrelsen att gälla från 2019-01-01
 Förslag till reviderat reglemente för Servicenämnden 2019
Beredning
Förslag till förändring av Servicenämndens reglemente
Hantering av externa hyresavtal, inhyrning Under hösten 2018 påbörjades ett arbete
med att se över kommunens hyresavtal för kommunal verksamhet där kommunen hyr
in lokaler av externa fastighetsägare.
De externa lokaler som Eslövs kommun hyr för Barn och Utbildning samt för Kultur
och Fritids verksamheter hyrs idag av Serviceförvaltningen som i sin tur sedan
tecknar ett internhyresavtal med verksamheten. Vård och Omsorg har däremot hittills
till största del själva förhandlat och tecknat sina externa hyresavtal så väl för bostäder
som för lokaler.
Det krävs mycket kunskap för att ta fram väl fungerande externa hyresavtal. Det är
därför önskvärt att samla kommunens kompetens till Serviceförvaltningen och ge
dem ansvar för att, med stöd av berörd verksamhet och lokalstrategen, ta fram
hyresavtal med aktuell fastighetsägare. Vidare har det framkommit att det ofta finns
behov av ytterligare tjänster så som städning, låshantering, IT med mera från
Serviceförvaltningen vid extern förhyrning. Dessa behov bör regleras i det
internhyresavtal som skrivs med verksamheten.
Enligt Servicenämndens nuvarande reglemente ska de medverka till, för Eslövs
kommun, optimala lösningar vid externa förhyrningar. För att förtydliga ansvaret och
för att samla kommunens kompetens bör Servicenämnden ansvara för all extern
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inhyrning av lokaler. Reglementet föreslås kompletteras med att Servicenämnden ska
medverka till, för Eslövs kommun, optimala lösningar vid externa förhyrningar
genom förhandling och tecknande av hyresavtal.
Vid tecknande av hyresavtal kan kommunens ekonomiska åtagande sträcka sig över
lång tid. Detta gör att Kommunledningskontoret föreslår att Servicenämndens rätt att
teckna hyresavtal begränsas till avtal med maximalt fem års avtalstid och maximalt
fem års förlängning.
För konsekvent hantering av externa hyresavtal föreslås även att de hyresavtal som
idag är tecknade inom andra förvaltningar tar Serviceförvaltningens
fastighetsavdelning över och bevakar, gällande uppsägning och villkorsändring. Det
är viktigt att notera att när reglementet är ändrat och externa hyresavtal läggs över till
Servicenämnden utökas inte servicen, utan den ligger på den nivå som idag är knuten
till gällande hyresavtal.
Vid behov av ny lokal ska frågan alltid starta i Lokalförsörjningsplanen som
uppdateras varje år. Vid behov av lokal som inte kan avvakta lokalförsörjningsplanen
tas frågan till den strategiska lokalgruppen för att om möjligt lösa behovet inom
Eslövs kommuns bestånd. Innan ett externt hyresavtal tecknas måste verksamhetens
nämnd först besluta om att teckna internhyresavtal med Servicenämnden. Ryms
hyreskostnaden inom befintlig budget skickas ärendet till Kommunledningskontoret
för kännedom. Om kostnaden inte ryms inom befintlig ram begärs
hyreskompensation och avtal kan tecknas först då sådan medgivits. För närvarande
håller Kommunledningskontoret tillsammans med Serviceförvaltningen på att ta
fram mallar för inhyrning av lokaler och bostäder.
I lokalanskaffningsprocessen kommer det, så långt det är möjligt, arbetas på samma
sätt både med inhyrning av lokaler som med kommunala investeringsprojekt. När det
gäller inhyrning av bostäder med maximalt tre månaders uppsägning, som
kommunen hyr ut i andra hand är inte tanken att handläggningen av dessa hyresavtal
ska förändras utan den ska ske på samma sätt som tidigare. Verksamheten hyr in
bostäder när finansieringen är klar. Serviceförvaltningen och lokalstrategen bistår vid
behov. Även för denna typ av avtal kommer mallar att tas fram.
Vid granskning av Servicenämndens reglemente upptäckte
Kommunledningskontoret några brister i § 1.
Dessa brister handlar bland annat om:
- att två ansvarsområden som Servicenämnden har tilldelats aldrig fördes in i
Servicenämndens nuvarande reglemente. Dessa är att svara för tillagning och
servering av måltider i offentliga verksamheter enligt gällande riktlinjer och att svara
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för inköp och finansiell leasing samt övergripande service och reparationer av
kommunens personbilar och lätta lastbilar i enlighet med kommunens uppsatta mål.
- att ansvar för kommunens anslagstavla tas bort från reglementet då kommunens
anslagstavla numera är digital och ligger under kommunstyrelsens ansvar.
Efter samråd med Servicenämndens ordförande föreslår Kommunledningskontoret
att dessa ändringar förs in i förslag till reviderat reglemente för Servicenämnden.
Förändring av kommunstyrelsens reglemente
I kommunstyrelsens reglemente står att kommunstyrelsen ska besluta om att
arrendera och inhyra fastighet inom de områden som faller under kommunstyrelsens
förvaltning. Denna punkt kompletteras med att kommunstyrelsen ska godkänna
hyresavtal innan avtalstecknande sker om
- om hyrestiden överstiger fem år
- om förlängning av avtalstiden överstiger fem år
Upphävande av Riktlinjer för hantering av lokaler, 2017-02-01
Riktlinjer för hantering av lokaler, 2017-02-01 antagna av kommunstyrelsen upphävs
om kommunfullmäktige godkänner Servicenämndes rätt att teckna externa
hyresavtal. Även i de delar riktlinjerna styr lokalförsörjningsplan, lokalförteckning
samt styrning och samordning av lokal och fastighetsfrågor bör riktlinjerna upphävas
då det idag pågår ett arbete gällande Lokalanskaffningsprocessen kopplad till
Lokalförsörjningsplanen och det i detta arbete arbetas fram nya arbetssätt.
I samband med fördjupning av Lokalanskaffningsprocessen kopplad till
Lokalförsörjningsplanen kommer behov av nya rutiner uppstå. Detta arbete sker i
den strategiska lokalgruppen som leds av lokalstrategen. Frågor angående hyror med
mera reglerades även i de ekonomiska styrprinciperna 2015-2018. I samband med
upprättande av nya ekonomiska styrprinciper kommer endast de ekonomiska
konsekvenserna av kommunens hyresavtal regleras i dessa. Även i den del
riktlinjerna styr hyresavtal för bostäder upphävs de då det finns stöd för inhyrning av
bostäder i Vård- och omsorgsnämndens reglemente §1 där det står att Vård- och
omsorgsnämnden fullgör uppgifter inom bland annat boendefrågor för socialt utsatta
personer.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Fredrik Ottesen (SD) yrkar på att man i kommunstyrelsens reglemente ändrar enligt
följande: paragraf 17 stycke 1 och 2 ändras till:
"Minst en ledamot av kommunstyrelsen ska benämnas kommunalråd. Ett av
kommunalråden ska vara kommunstyrelsens ordförande och oppositionen har rätt till
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kommunalråd med en tjänstgöringsgrad om totalt 50 procent. Kommunalråd ska ägna
hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. De kommunalråd som företräder
minoriteten, med en total tjänstgöringsgrad om totalt 50 procent, i fullmäktige
beslutar själva om fördelningen av ansvarsområden".
Madeleine Atlas (C) yrkar bifall till Fredrik Ottesens (SD) ändringsyrkande.
Johan Andersson (S) yrkar avslag på Fredrik Ottesens (SD) ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och Fredrik
Ottesens (SD) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- att anta Kommunledningskontorets förslag till reviderat reglemente för
Servicenämnden att gälla från och med justeringsdag.
- att anta Kommunledningskontorets förslag till reviderat reglemente för
Kommunstyrelsen att gälla från och med justeringsdag.
Reservationer
Ledamöterna i Sverigedemokraterna och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till
Servicenämnden
Kommunstyrelsen
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§ 49

KS.2018.0292

Ändring av kommunfullmäktiges sammaträde maj 2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade om sina sammanträdestider för 2019 den 18 juni
2018 (§ 70, 2018) och då att sammanträdet i maj ska hållas den 27 maj 2019.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Ändring av kommunfullmäktiges sammanträde maj 2019
Beredning
Söndagen den 26 maj 2019, dagen före kommunfullmäktiges sammanträde, är det val
till Europaparlamentet i Sverige. Avdelningschef för juridiska avdelningen,
kommunjurist och jurist kommer att arbeta under valnatten, därmed finns det inte
någon jurist tillgänglig för sammanträdet. I samråd med fullmäktiges ordförande
föreslås att sammanträdet den 27 maj 2019 ställs in.
Beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att ställa in sammanträdet den 27 maj 2019.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Hemsidan
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§ 50

KS.2019.0176

Redovisning av ej slutbehandlade motioner per mars 2019
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning två gånger per år
redovisa ej slutbehandlade motioner till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 53, 2019 Redovisning av ej behandlade motioner
2019
 Sammanställning av motioner 2019
Beredning
Det finns nio motioner som inte är slutbehandlade varav en som är något äldre än ett
år som planeras att tas upp i fullmäktige under hösten 2019. En av motionerna
behandlas av fullmäktige på dagens sammanträde.
Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås lägga redovisningen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 51

KS.2019.0138

Antagande av riktlinjer för Resultatutjämningsreserv, Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
I augusti 2013 beslutade kommunfullmäktige att nyttja möjligheten enligt den nya
lagstiftningen prop.2011/12:172 att införa en resultatutjämningsreserv i kommunen.
Syftet med lagstiftningen är att ge kommuner och landsting /regioner möjlighet att
utjämna intäkter över tid och därigenom möta variationer i konjunkturen. Retroaktivt
tilläts överskott från 2010 vilket kommunen beslutat nyttja. I reserven finns idag 74
miljoner kronor. Varje kommun/landsting/region gavs stor frihet att utforma lokala
riktlinjer. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, utarbetade en idéskrift som stöd
för de lokala riktlinjerna.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 57, 2019 Förslag till revidering av riktlinjer för
Resultatutjämningsreserv, Eslövs kommun
 Förslag till beslut samt förslag till riktlinjer; Förslag till revidering av riktlinjer
för Resultatutjämningsreserven, Eslövs kommun
 SKLs PM Förutsättningsar för användning av medel ur en
resultatutjämningsreserv
Beredning
SKL har följt utvecklingen i landets kommuner, landsting/regioner under åren och
har nyligen utkommit med ett kort PM kring förutsättningar för användning av medel
ur en resultatutjämningsreserv. Eslövs kommun har under åren avsatt 74 miljoner
kronor till reserven men inte haft behov av att nyttja medlen. Skälet är en god
konjunktur och därmed en ökningstakt av kommunens skatte- och generella
statsbidragsintäkter som täckt nettokostnadsutvecklingen. Årliga överskott i
finansförvaltningen har även bidragit till den ekonomiska utvecklingen.
SKL följer i de ekonomiska cirkulären löpande upp om skatteintäktsutvecklingen
aktuellt år är lägre än genomsnittet de tio senaste åren. Skälet är att följa upp om
reserven kan disponeras utifrån intäktsutvecklingen. Kommunen ska dock även ha ett
negativt balanskravsresultat det vill säga gå med ett verksamhetsmässigt underskott.
Användning av reserven belastar den kommunala ekonomin.
Kommunen har finansiella övergripande mål för god ekonomisk hushållning som
begränsar hur mycket resurser som får användas i budgeten i förhållande till skatteoch generella statsbidragsintäkter, överskottsmål med minst en procent och från 2019
även mål kring självfinansiering av investeringar med anledning av det omfattande
investeringsbehovet i syfte att medvetengöra och i förlängningen begränsa
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uppbyggnad av skuld.
Kommunens planering i budget och i den ekonomiska planen motsvarar uppnåelse av
god ekonomisk hushållning varför reserven inte planeras att användas under perioden
för att balansera intäkter och kostnader respektive budgetår. Reserven bör därför
främst finnas i beredskap för större oförutsedda minskningar av intäkterna under året
eller oförutsedda kostnadsökningar som rimligen inte kan hanteras genom
omprioriteringar av verksamhet. Medel ur reserven kan endast användas för att nå
upp till balans.
Om SKLs prognos för skatte- och generella statsbidragsintäkter inte når upp
kollektivavtalsreglerade löneökningar och indexeringar av externa avtal till exempel
hyror kan dock medel ur fonden kortsiktigt användas för att balansera budgeten.
Medel kan inte användas ur fonden för att finansiera höjd service. Ökade kostnader
för utökad eller förbättrad service ska kunna balanseras på kort och lång sikt med
skatte- och generella statsbidragsintäkter.
I enlighet med SKLs PM bör riktlinjerna bestämma reservens storlek och hur de
finansiella övergripande målen justeras ett visst år i samband med behov av att
disponera medel ur reserven. Högsta belopp föreslås bli 75 miljoner kronor det vill
säga cirka 3,5 procent under perioden av skatte- och generella
statsbidragsintäkter. Nivån är hållbar på lång sikt. Detta innebär att ytterligare
avsättningar till reserven inte planeras. Vid behov av att nyttja reserven under året
räknas det finansiella målet kring resursförbrukning upp med aktuellt belopp ur
reserven motsvarande uppnåelse av budget i balans. Överskottsmålet sätts för aktuellt
år till noll.
I förslag till riktlinjer framgår det nya regelverket samlat.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt att
riktlinjerna ska börja gälla från och med att fullmäktiges protokoll har vunnit laga
kraft.
Beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att anta bifogat förslag till riktlinjer för kommunens
resultatutjämningsreserv att gälla från och med att fullmäktiges protokoll har vunnit
laga kraft, det vill säga den 31 maj 2019 och fram till den 30 april 2023.
Beslutet skickas till
Revisionen
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§ 52

KS.2019.0134

Godkännande av årsredovisning 2018 för Räddningstjänsten Syd samt
beviljande av ansvarsfrihet
Ärendebeskrivning
Direktionen inom Räddningstjänsten Syd har översänt årsredovisningen för 2018 till
medlemskommunerna för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 62, 2019 Förslag till godkännande av årsredovisning
2018 för Räddningstjänsten Syd
 Årsredovisning 2018 för Räddningstjänsten Syd
 Revisionsberättelse för 2018 gällande Räddningstjänsten Syd årsredovisning
 Räddningstjänsten Syds revisionsrapport för 2018
 Revisonens granskning av direktionens arbete med att öka antalet
medlemskommuner
 Räddningstjänsten Syds revision Granskning av förbundets övningsverksamhet
Beredning
Förbundet Räddningstjänsten Syd ändrade sin organisation från 1 januari 2018.
Syftet var att skapa större tydlighet, fördela ut mandat i organisationens alla delar
och att krympa avståndet mellan medarbetare och närmsta chef. Ledningen utrycker
nöjdhet med resultatet. Effektmål för verksamheten är ökad trygghet (ingen
mätning), färre olyckor (ej uppfyllt), ökad kunskap (delvis uppfyllt) samt snabbare
och effektivare (ej uppfyllt). Resultaten enligt översikten visar en bristande
måluppfyllelse.
Övergripande finansiella mål är uppfyllt. Förbundet gör ett överskott med 807 000
kronor. Budgeten var inledningsvis underfinansierad med 4,4 miljoner kronor.
Intäkter förutom, medlemsavgifter har ökat med cirka 10 miljoner kronor jämfört
budget bland annat på grund av ersättning för medverkan i släckningsarbetet av
sommarens skogsbränder Hälsingland. Eget kapital ökar till cirka 16,2 miljoner
kronor. Mål 7 miljoner kronor. Balanskravsresultatet är positivt.
Revisionen har genom EY även granskat direktionens arbete med att öka antalet
medlemskommuner vilket bedöms vara en fråga både för direktionen som
medlemskommunerna. Direktionen rekommenderas att konkretisera hur
förbundsutvidgningen ska bedrivas samt förtydliga för medlemskommunernas
politiska styre vilket stöd som behövs i syfte att uppfylla skrivelsen i
förbundsordningen. Granskning har också skett av övningsverksamheten vilken
bedöms bedrivas under god kontroll.
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Jäv
Tony Hansson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- godkänna årsredovisning för 2018
- bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Syd, direktionen
Kommunens förtroendevalda revisorer
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§ 53

KS.2019.0215

Remittering av motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V)
och Mauricio Sanchez (V) - Utvidga möjligheterna för borgerlig vigsel
Ärendebeskrivning
Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) har till
kommunfullmäktige lämnat in en motion om att Eslövs kommun ska tillåta vigslar
under juli månad och på en röd dag varje månad som en service till medborgarna.
Beslutsunderlag
 Motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez
(V) - Utvidga möjligheterna för borgerlig vigsel
Beslut
- Motionen från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez
(V) om att utvidga möjligheterna för borgerlig vigsel remitteras till kommunstyrelsen
för besvarande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i april 2020.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 54

KS.2019.0207

Remittering av motion från Bertil Jönsson (C) och Madeleine Atlas (C) Ta fram ett byaprogram för byarna i Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Bertil Jönsson (C) och Madeleine Atlas (C) har till kommunfullmäktige lämnat in en
motion om att Eslövs kommun ska påbörja arbetet med att ta fram ett byaprogram för
byarna.
Beslutsunderlag
 Motion från Bertil Jönsson (C) och Madeleine Atlas (C) - Ta fram ett
byaprogram för byarna i Eslövs kommun
Beslut
- Motionen från Bertil Jönsson (C) och Madeleine Atlas (C) om att ta fram ett
byaprogram för byarna i Eslövs kommun remitteras till kommunstyrelsen för
besvarande, efter hörande av Kultur och Fritid, senast vid kommunfullmäktiges
sammanträde i april 2020.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 55

KS.2019.0226

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska
erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar för tjejer och utbildning för
killar i attityd- och värderingsfrågor med inriktning på våld mot kvinnor
i mellan-, högstadie- och gymnasieskolor
Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat en motion om att Eslövs
kommun ska erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar för alla tjejer i
kommunens mellan-, högstadie- och gymnasieskolor samt att det i anslutningen till
utbildningen anordnas utbildning för killar i attityd- och värderingsfrågor med
inriktning på våld mot kvinnor, i mellan-, högstadie- och gymnasieskolor.
Beslutsunderlag
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska erbjuda utbildning i
feministiskt självförsvar för alla tjejer i kommunens mellan-, högstadie- och
gymnasieskolor
Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) om att Eslövs kommun ska erbjuda utbildning i
feministiskt självförsvar för alla tjejer samt utbildning för killar i attityd- och
värderingsfrågor med inriktning på våld mot kvinnor i kommunens mellan-,
högstadie- och gymnasieskolor remitteras till Barn- och familjenämnden och
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för besvarande senast vid
kommunfullmäktiges sammanträde i april 2020.
Beslutet skickas till
Barn- och familjenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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§ 56

KS.2019.0227

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Flexibel arbetstid med
full lön för kvinnor
Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att Eslövs
kommun som arbetsgivare ska erbjuda samtliga kvinnor som är anställda av
kommunen tid för återhämtning på 1-2 timmar. Denna tid ska ingå i ordinarie
arbetstid till ordinarie lön.
Beslutsunderlag
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Flexibel arbetstid med full lön för kvinnor
Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) om flexibel arbetstid med full lön för kvinnor
remitteras till kommunstyrelsen för besvarande senast vid kommunfullmäktiges
sammanträde i april 2020.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 57

KS.2019.0228

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Inrätta en
kollektivtrafikkommitté med uppgift att ta fram alternativa lösningar på
kommunens kollektivtrafikutmaningar
Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att Eslövs
kommun ska inrätta en kollektivtrafikkommitté med uppgift att ta fram alternativa
lösningar på kommunens kollektivtrafikutmaningar.
Beslutsunderlag
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Inrätta en kollektivtrafikkommitté med uppgift
att ta fram alternativa lösningar på kommunens kollektivtrafikutmaningar
Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) om att inrätta en kollektivtrafikkommitté
remitteras till kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och
Servicenämnden för besvarande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i april
2020.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
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§ 58

KS.2019.0229

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Anställa en
jämställdhetsstrateg som kan vara drivande i arbetet med att göra Eslöv
till Sveriges bästa jämställdhetskommun
Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att Eslövs
kommun ska anställa en jämställdhetsstrateg som kan vara drivande i arbetet med att
göra Eslöv till Sveriges bästa jämställdhetskommun.
Beslutsunderlag
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Anställa en jämställdhetsstrateg som kan vara
drivande i arbetet med att göra Eslöv till Sveriges bästa jämställdhetskommun
Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) om att anställa en jämställdhetsstrateg avvisas på
grund av att funktionen redan finns i kommunen.
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§ 59

KS.2019.0230

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Påbörja ett arbete med
att införa klarspråk i verksamheten
Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att Eslövs
kommun ska använda sig av de resurser som språkrådet erbjuder för att införa
klarspråk i verksamheten samt att kommunen sätter som mål att påbörja ett aktivt
arbete med klarspråk under 2019.
Beslutsunderlag
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Påbörja ett arbete med att införa klarspråk i
verksamheten
Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) om att påbörja arbetet med att införa klarspråk i
verksamheten remitteras till kommunstyrelsen för besvarande senast vid
kommunfullmäktiges sammanträde i april 2020.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 60

KS.2019.0231

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Plan för konstnärlig
utsmyckning av Eslöv
Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att Eslövs
kommun utreder möjligheten att kommunens föreningar, skolor, boenden och
dagverksamhetens konst kan tillvaratas som konstnärlig utsmyckning vid byggnation
samt att man utreder möjligheten att anlita lokala konstnärer till projekt avsedda att
hjälpa föreningar, skolor, boenden och dagverksamheten med sin kunskap vid
tillfällen då konstnärlig utsmyckning efterfrågas.
Beslutsunderlag
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Plan för konstnärlig utsmyckning av Eslöv
Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) om konstnärlig utsmyckning av Eslöv avvisas på
grund av att fullmäktige har antagit en konstpolicy som ska följas.
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§ 61

KS.2019.0232

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Erkännande och
införande av tredje kön
Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion där han föreslår:
- att Eslövs kommun offentligt tar ställning för tre kön och frångår det binära
systemet
- att Eslövs kommun inför tredje kön på alla blanketter där könstillhörighet anges
- att eslöv kommun i all sin interna och externa kommunikation (tal såväl som skrift)
är könsneutral så att icke könsbinära personer ej exkluderas.
Beslutsunderlag
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Erkännande och införande av tredje kön
Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) gällande erkännande och införande av tredje kön
remitteras till kommunstyrelsen för besvarande senast vid kommunfullmäktiges
sammanträde i april 2020.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 62

KS.2019.0233

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Att med hjälp av MERAB
öka ambitionsnivån på återbruk i Eslöv
Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att
kommunen genom sitt ägarskap i MERAB ser till att målen i Sveriges avfallsstrategi
efterlevs genom att man aktivt arbetar för att produkter återanvänds/återbrukas om
dessa inte är i ett skick som omöjliggör reparation/uppfräschning.
Beslutsunderlag
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån
på återbruk i Eslöv
Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) om att öka ambitionsnivån på återbruket i Eslöv
remitteras till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och MERAB för besvarande
senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i april 2020.
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
MERAB
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§ 63

KS.2019.0236

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Starta kommunala
samverkansprojekt för fler innovationer och ökad tillväxt i Eslöv
Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion där han föreslår:
- att kommunen ska satsa på en egen accelerator och bli bland de första i Sverige att
etablera sig som innovationsintensiv kommun
- att kommunen inventerar sina lokaler för att finna lämpliga lokaler med bra IT
infrastruktur
- att kommunen startar samverkansprojekt för att stötta och belöna kreatörer,
entreprenörer och uppfinnare som väljer att placera nyttjanderätten på sina
uppfinningar i Eslöv
- liksom Skellefteå arbetar fram rutiner för att stärka och strukturalisera den
entreprenöriella kulturen i kommunen
- att kommunen är med som aktiv part och startar och driver testbäddsprojekt
- att kommunen marknadsför projekten till extern part
- att kommunen antar riktlinjer för att arbeta fram en offensiv innovationspolitisk
strategi.
Beslutsunderlag
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Starta kommunala samverkansprojekt för fler
innovationer och ökad tillväxt i Eslöv
Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) om att starta kommunala samverkansprojekt för
fler innovationer och ökad tillväxt i Eslöv remitteras till kommunstyrelsen för
besvarande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i april 2020.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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KS.2019.0237

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Satsning på nyetablerad
datorspelsföretag
Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion där han föreslår:
- att Eslövs kommun aktivt marknadsför sig som staden för de mindre
spelutvecklarna
- att Eslövs kommun lanserar program för hyresgarantier, inkubatorer, arrangemang
mellan kommun och spelföretag presis som Skövde gjort
- att Eslöv etablerar sig som E-sports kommun med egna utbildningar inom E-sport,
spelutveckling och entreprenörskap inom spelbranschen
- att Eslövs kommun erbjuder nystartade spelföretag stöd som "mjuka lån" eller
borgenskap
- att Eslövs kommun startar ett program för Kvinnligt företagande inom
datorspelsbranschen.
Beslutsunderlag
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Satsning på nyetablerad datorspelsföretag
Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) om satsning på nyetablerad datorspelsföretag
remitteras till kommunstyrelsen för besvarande senast vid kommunfullmäktiges
sammanträde i april 2020.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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KS.2019.0242

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - anordna
klimatfullmäktige fyra gånger per år
Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att Eslövs
kommun ska anordna klimatfullmäktige fyra gånger per år.
Beslutsunderlag
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - anordna klimatfullmäktige fyra gånger per år
Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) om att anordna klimatfullmäktige fyra gånger per
år remitteras till kommunstyrelsen för besvarande senast vid kommunfullmäktiges
sammanträde i april 2020.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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KS.2019.0234

Anmälan av interpellation från Lars Ahlfors (MP) till Kerstin Ekoxe (S)
Överförmyndarnämndens ordförande om arbetsmiljö och belastning för
Överförmyndarnämnden
Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till Kerstin Ekoxe (S), ordförande i Överförmyndarnämnden,
ställt en interpellation där han undrar följande:
- Vilka åtgärder planerar överförmyndarnämnden att vidta för att komma tillrätta
med arbetsbelastningen?
- Hur ser rekryteringssituationen ut för god person i Eslöv och vad görs för att
säkerställa kvalitativ rekrytering?
- Har Eslövs kommun några pågående ärenden där Göran Magnusson representerar
klienter i kommunen
- Varför har Eslövs kommun sådan hög omsättning på ärenden? Vilka åtgärder
planeras för att få ner omsättningen?
Beslutsunderlag
 Interpellation från Lars Ahlfors (MP) till Kerstin Ekoxe (S)
Överförmyndarnämndens ordförande om arbetsmiljö och belastning för
Överförmyndarnämnden
Beslut
- Interpellationen får ställas och besvaras vid kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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KS.2019.0210

Entledigande av Magnus Pålsson (M) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Magnus Pålsson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
Beslut
- Magnus Pålsson (M) entledigas från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
- Avgången från kommunfullmäktige anmäls till länsstyrelsen för förnyad
röstsammanräkning.
Beslutet skickas till
Magnus Pålsson
Länsstyrelsen i Skåne
Förtroendemannaregistret

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Anmälningar för kännedom
KS.2019.0094-48

Kommunstyrelsens beslut § 59, 2019 Direktiv till ombud vid
årsstämma för Eslövs Bostads AB (Ebo) inklusive dotterbolag

KS.2019.0094-49

Kommunstyrelsens beslut § 60, 2019 Direktiv till ombud vid
årsstämma för Eslövs industrifastigheter AB med dotterbolag

KS.2019.0166-8

Kommunstyrelsens beslut § 61, 2019 Direktiv till ombud vid
Mellanskånes Renhållningsaktiebolags årsstämma

KS.2019.0194-8

Kommunstyrelsens beslut § 63, 2019 Direktiv till ombud vid
årsstämma i Kraftringen AB

KS.2019.0195-3

Kommunstyrelsens beslut § 64, 2019 Direktiv till ombud vid
Sydvatten ABs årsstämma

KS.2019.0258-1

Årsredovisning 2018 för kommunalförbundet Sydarkivera

KS.2019.0258-2

Revisionsrapport. Granskning av Sydarkiveras årsredovisning
2018

KS.2019.0258-3

Revisionsberättelse 2018 för Sydarkivera

KS.2019.0258-4

Sammanträdesprotokoll från Sydarkiveras förbundsfullmäktige
2019-04-05 § 12

Beslut
- Anmälningarna läggs med godkännande till handlingarna.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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