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Plats och tid

Medborgarhuset, klockan 19.00-20.25

Beslutande

Lena Larsson (S)
Cecilia Lind (S)
Tony Hansson (S)
Bernt Nilsson (S)
Lena Emilsson (S)
Lars Månsson (S)
Elo H Larsen (S)
Khalid El-Haj (S)
Marie Göransson (S)
Johan Andersson (S)
Marianne Svensson (S)
Krister Göransson (S)
Lars Lindkvist
Istvan Barborg (S)
Kerstin Ekoxe (S)
Stig-Åke Grönvall (S)
Lena Munther (S)
Claes Jönsson (S)
Erika Mattsson (S)
Gabriel Barjosef (S)
Henrik Wöhlecke (M)
Christine Melinder (M)
Fredrik Lundström (M)
Therese Granlund (M)
Bengt Andersson (M)
Peter Melinder (M)
Else Mårtensson (M)
Ann-Sofi Dahlgren (M)
Ingemar Jeppsson (C)
Anders Molin (C)

ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
1:e vice ordförande
tjg ers för I Lennerwald (S)
ledamot
tjg ers för A Thunholm-Andersson (S)
ledamot
tjg ers för J Andersson (S)
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tjg ers för K Reinisch (M)
tjg ers för C Malmborg (M)
tjg ers för C-E Björkman (M)
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
2:e vice ordförande
ledamot

Håkan Olsson (C)
Ann-Charlott Svensson (C)
Erland Persson (C)
Annette Linander (C)
Leif Palmqvist (C)
Hans Andersson (C)
Fredrik Ottesen (SD)

ledamot
tjg ers för M Jönsson (C)
tjg ers för J Eberyd (C)
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
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Övriga
närvarande

Anders Oddsheden (SD)
Erik Lunderquist (SD)
Sven Olov Wallin (SD)
Erik Holmqvist (FP)
Solweig Lewin (FP)
Stefan Karlsson (V)
Håkan Svensson-Sixbo (V)
Lennart Nielsen (MP)
Kent Karlsson (KD)

ledamot
ledamot
tjg ers för L Holmberg (FP)
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Magnus Nilsson (S)
Else-Maj Nilsson (S)
Tine Billing (S)
Bert Bengtsson (S)
Nils-Gunnar Ekdala (S)
Lena Wöhlecke (M)
Ingmar Larsson (FP)
Lars-Erik Björklund (V)
Hans-Ove Lunde (KD)

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Annika Åsberg Rehnman

kanslichef

Utses att justera

Lena Emilsson och Henrik Wöhlecke, ersättare Stefan Karlsson

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret
den 14 juni kl.12.00

Paragrafer

32-41

Sekreterare

Annika Åsberg Rehnman
Ordförande

Lena Larsson
Justerande

Lena Emilsson

Henrik Wöhlecke
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Bevis om anslag
Protokollet har justerats den 14 juni 2010. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans

Kommunfullmäktige, Eslövs kommun

Sammanträdesdatum

2010-05-31

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande
Kommunledningskontoret

Underskrift
Annika Åsberg Rehnman
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§ 32

Nordiskt spektakel
Ärendebeskrivning
Nystartad amatörteatergrupp bestående av seniorer spelar upp en
nyskriven komedi med lustiga språkligheter.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33

KS.2010.0255

Rapport om aktiviteter under 2009 för att förbättra
näringslivsklimatet i Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2009 att
kommunledningskontoret varje år ska lämna en skriftlig rapport till
kommunfullmäktige om de aktiviteter som gjorts under föregående
år för att förbättra näringslivsklimatet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets rapport om aktiviteter under 2009 för
att förbättra näringslivsklimatet i Eslövs kommun.
Beredning
Gunnel Herrström, näringslivsansvarig i Eslövs kommun, ger på
sammanträdet information om aktiviteter som har gjorts under
2009 för att förbättra näringslivsklimatet.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar med instämmande av Håkan Olsson (C )
bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
”Rapport om aktiviteter under 2009 för att förbättra
näringslivsklimatet i Eslövs kommun” läggs till
handlingarna.

Expediering
Näringslivsrådet
Näringslivsutskottet
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 34

KS.2010.0103

Förslag till förbundsordning för Finsamförbundet Eslöv,
Höör och Hörby
Ärendebeskrivning
Under hösten 2009 inleddes det konkreta arbetet med att starta ett
Finsamförbund för Eslöv, Höör och Hörby. Förberedelsearbetet
har bestått av inledande förhandlingar mellan medlemmarna där
bland annat förbundets storlek diskuterats. Vidare har varje
medlem gjort en behovsinventering och avgivit en muntlig positiv
avsiktsförklaring att gå vidare i uppstartsprocessen.
I Eslövs kommun har kommunstyrelsen gett förvaltningsledningen
för Arbete och Försörjning mandat att gå vidare i processen samt
beslutat att 500 000 kronor tas inom ramen för Arbete och
Försörjnings budget för den finansiella samordningen under år
2010.
Det första steget är att samtliga medlemmar undertecknar en
skriftlig avsiktsförklaring gällande medlemskapet i förbundet. Nästa
steg är att förslaget till förbundsordning lyfts upp till beslut på
fullmäktigenivå hos varje kommun samt hos regionen.
De som väljs in i förbundsstyrelsen skall vara invalda i respektive
kommuns kommunfullmäktige och mandatperioden är fyra år.
Beredningsgruppen föreslår att antalet kommuninvånare mellan 16
och 65 år används som fördelningsnyckel av de 25 procent av
förbundets kostnader som kommunerna Eslöv, Höör och Hörby
ska dela på. Detta medför att Eslövs kommuns kostnad blir
766 500 kronor.
Sedan kommunstyrelsens beslut har förvaltningen för Vård och
Omsorg anslutit sig till processen.

Justerares signatur
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§ 34, forts.
Beslutsunderlag
Förvaltningarna Arbete och Försörjning respektive Vård och
Omsorgs förslag till beslut daterat den 21 april 2010.
Förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet EslövHöör-Hörby.
Kommunstyrelsens beslut den 4 maj 2010, § 68.
Beredning
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
- Godkänna förbundsordningen avseende samordningsförbundet
Eslöv, Höör och Hörby
- Godkänna en årsbudget för samordningsförbundet på 6
miljoner kronor.
- Kommunernas andel av förbundets finansiering på 1,5 miljoner
kronor fördelas med hjälp av nyckeltalet kommuninvånare
mellan 16 och 65 år. För Eslövs del innebär detta 766 500 kr,
det vill säga 266 500 kronor mer än planerat. Denna
merkostnad ska fördelas lika inom budgetramarna för Arbete
och Försörjning och för Vård och Omsorg.
Yrkande
Krister Göransson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska
återremittera ärendet för att klarlägga vid vilken tidpunkt förbundet
ska starta.
Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att
klarlägga vid vilken tidpunkt förbundet ska starta.

Expediering
Utskottet för Arbete och Försörjning
Vård- och omsorgsnämnden

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 35

KS.2010.0212

Policy för elektronisk informationssäkerhet
Ärendebeskrivning
Eslövs kommuns nuvarande IT-säkerhetspolicy antogs av
kommunfullmäktige den 29 maj 2000 och följer den då nationellt
rekommenderade säkerhetsstandarden BS7799.
Förslag till Policy för elektronisk informationssäkerhet följer
Basnivå för informationssäkerhet (BITS) vilken i sin tur bygger på
dagens nationellt rekommenderade säkerhetsstandard SS-ISO/IEC
17799.
Rekommendationerna är vidare att hela begreppet
informationssäkerhet, oavsett om hanteringen sker elektroniskt
eller ej, ska behandlas sammanhållande. Denna policy omfattar
dock enbart elektronisk informationssäkerhet.
Policyn omfattar all elektronisk information i alla delar inom
Eslövs kommun.
Beslutsunderlag
Förslag till Policy för elektronisk informationssäkerhet
Beskrivning av olika skyddsåtgärder för att upprätthålla elektronisk
informationssäkerhet.
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 18 mars
2010.
Kommunstyrelsens beslut den 4 maj 2010, § 71.
Beredning
Policy för elektronisk informationssäkerhet har utarbetats av
kommunledningskontoret samt processats i eRådet där
representanter från alla kommunens förvaltningar finns med.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 35, forts.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar ”Policy
för elektronisk informationssäkerhet” att gälla från och med den 1
juli 2010 samt att denna ersätter nuvarande IT-säkerhetspolicy.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Beslut
”Policy för elektronisk informationssäkerhet” antas att
gälla från och med den 1 juli 2010.
Policy för elektronisk informationssäkerhet ersätter
nuvarande IT-säkerhetspolicy.

Expediering
Samtliga förvaltningar

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 36

KS.2010.0121

Reglemente för Valnämnden
Ärendebeskrivning
Det finns idag inget reglemente för Valnämnden. Det som
föreskrivs i kommunallagen om nämndens verksamhet och
arbetsformer tillämpas.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 16
februari 2010.
Valnämndens förslag till beslut den 30 mars 2010, § 1.
Kommunstyrelsens beslut den 4 maj 2010, § 77.
Beredning
Med anledning av att det allmänna valet kommer äga rum till
hösten, den 19 september 2010, föreslås att ett reglemente för
nämnden antas.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
reglemente för valnämnden.
Yrkande
Cecilia Lind (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Beslut
Reglemente för Valnämnden antas att gälla från och med
den 1 juni 2010.

Expediering
Valnämnden
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Enkla frågor
Ärendebeskrivning
Bernt Nilsson (S) har ställt enkla frågor till Henrik Wöhlecke (M),
Lesley Holmberg (FP), Erland Persson (C) och Jenny Eberyd (C).
Beslut
Kommunfullmäktige medger att de enkla frågorna får ställas
och att svaren får ges på sammanträdet den 14 juni 2010.

Expediering
Bernt Nilsson
Henrik Wöhlecke
Erland Persson
Jenny Eberyd
Erland Persson
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 38
Anmälningar
Ärendebeskrivning
Följande anmälningar läggs till handlingarna:
Dnr KS 2009.0632
Hörby kommuns kommunfullmäktige beslut den 29 mars 2010,
§ 35 om upphörande av samverkansavtal avseende
gymnasieutbildning
Dnr KS 2010.0149
Räddningstjänsten Syds förbundsdirektionsmöte den 24 mars 2010
Dnr KS 2010.0274
Ägarträff i Sydvatten Aktiebolag den 23 mars 2010.
Dnr GoVu 2010.0165
Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning, beslut den 12 april
2010, § 17 avseende kvalitetsredovisning för år 2009 för Eslövs
kommun Bergagymnasiet, gymnasieskolan.
Dnr GoVu 2010.0164
Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning, beslut den 12 april
2010, § 19 avseende kvalitetsredovisning för år 2009 för Eslövs
kommun gymnasial vuxenutbildning.
Dnr GoVu 2010.0163
Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning, beslut den 12 april
2010, § 20 avseende kvalitetsredovisning för år 2009 för Eslövs
kommun grundläggande vuxenutbildning.
Dnr GoVu 2010.0156
Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning, beslut den 12 april
2010, § 21 avseende kvalitetsredovisning för år 2009 för Eslövs
kommun utvecklingsstörda (särvux).
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr GoVu 2010.0157
Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning, beslut den 12 april
2010, § 22 avseende kvalitetsredovisning för år 2009 för Eslövs
kommun svenska för invandrare (SFI).
Dnr GoVu 2010.0149
Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning, beslut den 12 april
2010, § 32 avseende kvalitetsredovisning för år 2009 för Eslövs
kommun gymnasiesärskolan.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 39

KS.2010.0267

Avsägelse från Lena Svensson (M) från uppdrag som
personlig ersättare i Fastighetsaktiebolaget Gäddans
styrelse
Ärendebeskrivning
Lena Svensson (M) har avsagt sig uppdraget som personlig
ersättare i Fastighetsaktiebolaget Gäddans styrelse.
Beslut
Lena Svensson (M) entledigas från uppdraget.
Till ny personlig ersättare i Fastighetsaktiebolaget
Gäddans styrelse utses Mikael Wehtje (M), Ellinge gård,
Villan, 241 93 Eslöv.

Expediering
Lena Svensson
Mikael Wehtje
Fastighetsaktiebolaget Gäddan

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 40

KS.2010.0266

Avsägelse från Rainer Jussila-Långström (SD) från
uppdrag som ersättare i Barn- och familjenämnden
Ärendebeskrivning
Rainer Jussila-Långström (SD) har avsagt sig uppdraget som
ersättare i Barn- och familjenämnden.
Beslut
Rainer Jussila-Långström (SD) entledigas från uppdraget.
Utseende av ny ersättare i Barn- och familjenämnden
kvarstår till nästa sammanträde.

Expediering
Rainer Jussila-Långström
Barn- och familjenämnden
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 41

KS.2010.0293

Avsägelse från Maria Jönsson (C) från uppdrag som
ledamot i Barn- och familjenämnden
Ärendebeskrivning
Maria Jönsson (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Barnoch familjenämnden.
Beslut
Maria Jönsson (C) entledigas från uppdraget.
Till ny ledamot i Barn- och familjenämnden utses Therese
Andersson (C),

Expediering
Maria Jönsson
Therese Andersson
Barn- och familjenämnden
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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