
Kallelse

Kallelse till sammanträde med 
Kommunfullmäktige

Datum och tid:  2019-11-25, klockan  16:00
Plats:  Medborgarhuset, A-salen

Förhinder anmäls till Sara Månsson

sara.mansson2@eslov.se eller 0413-625 74

Ordförande
Lena Emilsson (S)
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Kallelse

1. Val av justerare  

2. Information om arbetsmiljöarbetet i Eslövs 
kommun

HR-chef Anna Nordén 
och HR-strateg Malin 
Fremling 

Ärendet i korthet
Under 2019 har Arbetsmiljöverket träffa politiker i kommuner runt om i 
landet och informerat om ansvaret politiker har som arbetsgivare. Syftet 
med denna politikerinformation har varit att beskriva hur politiker kan 
hantera arbetsmiljöfrågor och hur arbetsmiljölagstiftningen fungerar. Den 
30 september 2019 hade kommunfullmäktige besök av Eva-Lena Andersson 
och Marcus Borgen från Arbetsmiljöverket. Med anledning 
av informationen från Arbetsmiljöverket kommer HR-chef Anna Nordén 
och HR-strateg Malin Fremling till kommunfullmäktiges sammanträde den 
25 november 2019 för att tala om Eslövs kommuns arbetsmiljöarbete.

3. Godkänna budget 2020 samt flerårsplan 2021-
2023 samt fastställa skattesats och 
nyupplåningsram för 2020 (KS.2019.0001)

 

Beslutsunderlag
 Sammanträdesprotokoll från kommunövergripande samverkansgrupp; 

Samverkan budget 2020 samt flerårsplan 2021 till 2023, justerad av 
parterna

 Kommunstyrelsens beslut, §137 2019 Förslag till budget 2020 samt 
flerårsplan 2021-2023

4. Förvärv av Fastighets AB Gäddan (KS.2019.0400)  

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §140 2019 Förvärv av Fastighets AB Gäddan 

samt direktiv till kommunens ombud
 Protokoll från styrelsemöte Fastighets AB Gäddan, 2019-09-05
 Protokoll styrelsemöte, Eifab 2019-09-05
 Skrivelse till kommunstyrelsen 2019-10-11 från VD i Eifab
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5. Antagande av policy för systematiskt 
dataskyddsarbete inklusive rättsakt, framtagande 
av riktlinjer samt revidering av reglemente 
(KS.2019.0494)

 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §138, 2019 Förslag till policy för systematiskt 

dataskyddsarbete inklusive rättsakt samt uppdrag att ta fram riktlinjer
 Förslag till beslut: Policy för systematiskt dataskyddsarbete inklusive 

rättsakt
 Förslag till Policy för systematiskt dataskyddsarbete inklusive rättsakt

6. Svar på motion från Lars Holmström (V), 
Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) - 
Förlängning av busslinje 436 Harlösa-Löberöd till 
Harlösa (KS.2018.0684)

 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §141 2019 Yttrande över motion från Lars 

Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) - 
gällande förlängning av busslinje 436 Harlösa-Löberöd till Harlösa

 Yttrande över motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) 
och Mauricio Sanchez (V) gällande förlängning av busslinje 436 Eslöv- 
Löberöd till Harlösa

 Motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio 
Sanchez (V) gällande förlängning av busslinje 436 Harlösa-Löberöd till 
Harlösa

 Kommunfullmäktiges beslut § 13, Remittering av motion från Lars 
Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) 
gällande förlängning av busslinje 436 Harlösa-Löberöd till Harlösa

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 85, 2019. Motion 
gällande förlängning av busslinje 436

7. Svar på motion från Ted Bondesson (SD) och 
Fredrik Ottesen (SD) - Bostäder för nyanlända 
(KS.2019.0003)

 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §142 2019 Yttrande över motion från Ted 

Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) - om bostäder för nyanlända
 Motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om bostäder 

för nyanlända
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 Kommunfullmäktiges beslut § 14, 2019 Remittering av motion från Ted 
Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om bostäder för nyanlända

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 86, 2019. Yttrande över 
motion om bostäder för nyanlända

 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 76, 2019 Yttrande över motion 
om bostäder för nyanlända

 Servicenämndens beslut § 82, 2019 Motion från Ted Bondesson (SD) 
och Fredrik Ottesen (SD) om bostäder för nyanlända

 Yttrande motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om 
bostäder för nyanlända

8. Svar på motion från Ted Bondesson (SD) och 
Fredrik Ottesen (SD) - Ökat underhåll av 
kommunens parker (KS.2019.0024)

 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §143 2019 Yttrande över motion från Ted 

Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) - om ökat underhåll av 
kommunens parker

 Motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) Ökat 
underhåll av kommunens parker

 Förslag till beslut: Motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen 
(SD) Ökat Underhåll av kommunens parker

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 87, 2019. Yttrande över 
motion angående ökat underhåll av kommunens parker

9. Svar på motion från Lars Holmström (V), 
Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) - 
Gratis kollektivtrafik för 70+ i Eslövs kommun 
(KS.2018.0522)

 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §145 2019 Yttrande över motion från Lars 

Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) - om 
gratis kollektivtrafik för 70+ i Eslövs kommun

 Motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio 
Sanchez (V) Gratis kollektivtrafik för 70+ i Eslövs kommun

 Kommunfullmäktiges beslut § 110, 2018 Remittering av motion från 
Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) 
Gratis kollektivtrafik för 70+ i Eslövs kommun

 Borttagen på grund av personuppgifter.

4 ( 95 )



Kallelse

 Förslag till beslut: Yttrande över motion från Lars Holmström (V), 
Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) Gratis kollektivtrafik 
för 70+ i Eslövs kommun

10. Svar på motion från Astrid Nilsson (L), Göran 
Frank (L) och John Fidler (L) - Införa ett system 
med byalagspeng (KS.2018.0441)

 

Beslutsunderlag
 Motion från Astrid Nilsson (L), Göran Frank (L) och John Fidler (L) om 

att införa ett system med byalagspeng
 Kommunfullmäktiges beslut § 90 2018 Remittering av motion från 

Astrid Nilsson (L), Göran Frank (L) och John Fidler (L) om att införa ett 
system med byalagspeng

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 63, 2019, Yttrande över motion 
från Liberalerna om att införa ett system med byalagspeng

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 66, 2019. Yttrande över 
motion från Astrid Nilsson (L), Göran Frank (L) och John Fidler (L) om 
att inför ett system med byalagspeng

11. Remittering av motion från Madeleine Atlas (C) - 
Motion gällande hundrastgård (KS.2019.0563)

 

Beslutsunderlag
 Motion från Madeleine Atlas (C) - Motion gällande hundrastgård

12. Fyllnadsval av ersättare till stiftelsen Haga kvarn 
(KS.2018.0644)

 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att utse en ersättare, efter den uppkomna vakansen 
efter Arvid Frandsen (M) till stiftelsen Haga kvarn, för tiden 25 november 
2019 till och med 31 december 2022.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 149, 2018 Val till stiftelsen Haga kvarn

13. Fyllnadsval av ledamot till stiftelsen Gamlegård i 
Billinge (KS.2018.0643)
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Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att utse en ledamot, efter den uppkomna vakansen 
efter Arvid Frandsen (M) till stiftelsen Gamlegård i Billinge, för tiden 25 
november 2019 till och med 31 december 2022.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 148, 2018 Val till stiftelsen Gamlegård i 

Billinge

14. Fyllnadsval av ledamot till Samarbetsnämnden 
Revingehed (KS.2018.0649)

 

Sammanfattning
Annika Viking (MP) har den 10 oktober 2019 inkommit till 
kommunfullmäktige med en avsägelse från uppdraget som förtroendevald i 
Samarbetsnämnden Revingehed. Kommunfullmäktige entledigade henne på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2019. Eftersom 
Miljöpartiet inte hade något nytt förslag på namn tas valärendet upp på 
kommunfullmäktige igen.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 154, 2018 Val till Samarbetsnämnden 

Revingehed

15. Anmälningar för kännedom  

KS.2019.0316-3 Yttrande till revisonen angående granskning av Vård - 
och omsorgsnämndens planering för framtida 
äldreomsorg

KS.2019.0316-2 Revisionens granskning av vård- och 
omsorgsnämndens planering för framtida äldreomsorg

KS.2019.0099-4 Framställan till kommunfullmäktige om att utse en ny 
styrelseledamot i styrelsen för Mellanskånes 
Renhållnings AB (MERAB)
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_  itESLövs
* KOMMUN

Kommunledningskontoret

Sammanträdesprotokoll Dnr KS.2019.0001

Datum Sida 1 (6)

Kommunövergripande samverkansgrupp — Samverkan budget. 2020 samt flerårsplan 2021
till  2023

Plats  och tid

För arbetsgivaren

För
arbetstagarna

Öna
närvarande

Kallade, ej
närvarande

Utses att justera

llt/PÅ %%.—
W&W

Stadshuset 17 oktober kl  10.00  samt Stadshuset 24 oktober kl  13.00

Eva Hallberg

Anna Nordén

Tomas Nilsson

Vanja Kirkwood—Lund

Karl Lundberg

Anders Hallberg

Ralph Axelsson

Fredrik Gustavsson

Christina Waldemarsson

Ann—Cathrine Hellman

Anne Nielsen

Daniel Nilsson

Semsudin Bajramovic

Anna Trulsson

Kommunledningskontoret,
ordförande

HR-chef deltar  2019-10-17

Ekonomichef

Ekonom

Lön och förhandlingschef,
deltar  2019—10—24

Lärarnas riksförbund

Lärarförbundet

Lärarförbundet, ej 2019-10-24

Vårdförbundet

Vision

Kommunal

Kommunal

Sveriges Ingenjörer, ej 201 9—
1 0- 1 7

Akademikerfo'rbundet  S  SR, ej
20  1 9-1 0-1  7

Ordföranden och samtliga arbetstagarorganisationer
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. Sammanträdesprotokoll Dnr KS.2019.0001

'” __ Datum Sida  2  (6)

; ESLOVS
KO M M U N

 

Kom munledningskontoret

Kommunövergripande samverkansgrupp —  Samverkan budget 2020 samt flerårsplan 2021
till 2023

Justeringens Paragrafer
plats och tid

Sekreterare MLELCL ,...?

Anna NordérdOJQA-Gfi'fi’jfiaf ”_ """"
Lundberg 2019—10-24

Ordförande %%   

  

    

 

Eva Hallberg .

Justerande MC)—ed %) VIA: {q ', \  &  ”R

Lärarnas riksförbund/ L  #rbuifdet __

%  %, MQ” W

Vårdförbundet Vision

1, ,'7

rm, (M [
Kommunal Ak? mikerförbundet SSR

[fw/% %mzw;
veriges ingenjö

9 ( 95 )



Sammanträdesprotokoll Dnr KS.2019.0001

.. Datum Sida 3 (6)

<  ESLOVS
KOMMUN

 

Kommunledningskontoret

Kommunövergripande samverkansgrupp — Samverkan budget 2020 samt flerårsplan 2021
till 2023

§  1  Mandat att  delta i samverkan

Samtliga arbetstagarorganisationer  uppgav sig inneha mandat att delta
i samverkan kring central budget.

Samverkansprotokoll kommer göras samlat för båda
.  sammankomsterna. Samverkan inleds  2019—10—1 7.

§  2  Förslag till budget

Budgetunderlaget är belagt med sekretess fram till eftermiddagen
2019-10—22  då det offentliggörs. Arbetsgivaren kan komma att göra
redaktionella förändringar i materialet fram till offentliggörandet, men
kommer att redogöra för dessa vid nästa tillfälle  2019-10-24.

Ekonomichef Tomas Nilsson samt ekonom Vanja Kirkwood—Lund

föredrog förslaget till budget 2020 samt flerårsplan  2021  till 2023.

§  3  Ajournering
Samverkan kring budget  2020  samt  flerårsplan  2021—2023  ajourneras
till  2019-10—24  kl. 13. De två förbund som inte kunde delta den 17
oktober delges budgetunderlaget i perioden mellan samverkan.

§4 Mötet återupptas

Mötet återupptas 2019-10-24  kl.  13.00
Akademikerförbundet SSR:s och Sveriges Ingenjörers företrädare som
inte deltog vid första samverkanstillfälle uppger sig ha mandat att
delta i samverkan kring budget.

§5 Föredragning av budget

Arbetsgivaren redogör för utökning av budgetförslaget som tillkommit
sedan förra samverkanstillfället. Budgeten anses därmed föredragen.

Arbetsgivaren ber om yrkanden och frågor.

§6 Frågor från arbetstagarorganisationerna

Akademikerförbundet SSR framför att det bör gå att göra bättre

prognoser för kostnader för försörjningsstöd framöver.

Justerare  &  Utd ragsbestyrkande

AL/Wfl;

alls
gjså
K
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Sammanträdesprotokoll Dnr KS.2019.0001

Datum Sida 4 (6)

Kommunledningskontoret

Kommunövergripande samverkansgrupp —  Samverkan budget 2020 samt flerårsplan 2021
till 2023

Lärarnas Riksförbund undrar om skrivning om ”påtaglig otrygghet i
vissa bostadsområden”. Arbetsgivaren svarar att man utgår från
polisens trygghetsmätning från senaste året där detta framkommer.
Arbetsgivaren tar med sig och funderar över sin kommunikation kring
formuleringarna om otrygghet.

§7  Yrkanden  mm. från arbetstagarorganisationerna

Akademikerförbundet  SSR, Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas
Riksförbund, Sveriges Ingenjörer, Vision och Vårdförbundet, yrkar
(bilaga 1):

att Eslövs kommun som arbetsgivare i budgeten har med klara och
konkreta formuleringar, knutna till satsningar i budgeten, om
personalpolitiska åtgärder i syfte att rekrytera och bibehålla personal.

Arbetsgivaren avslår yrkandet.

att Eslövs kommun som arbetsgivare tydligt formulerar intentioner om
hur man ämnar vara en attraktiv arbetsgivare och att dessa intentioner
på ett tydligt sätt framgår av budgeten för  2020  och av
flerårsbudgeten.

Arbetsgivaren avslår yrkandet.

att arbetsgivaren, för att motsvara sin avsikt att vara en attraktiv
arbetsgivare, i budgeten redovisar. målen för och kostnaden för
förebyggande hälsosatsningar.

Arbetsgivaren avslår yrkandet.

Akademikerförbundet SSR yrkar (bilaga 2):

att lönespridningen ökar i syfte att behålla erfarna medarbetare och
minska personalomsättningen.

Arbetsgivaren avslår yrkandet.

‘(s'fiaa‘ur  Utd ragsbestyrka nde

19/71,
wav

/
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Sammanträdesprotokoll Dnr KS.2019.0001

Datum Sida 5  (6)

Kommunledningskontoret

Kommunövergripande  samverkansgrupp —  Samverkan budget 2020  samt  flerårsplan 2021
till 2023

M(my

att medel avsätts för att åtgärda löneskillnader som upptäcks i

lönekartläggningen och att dessa hålls utanför det traditionella

löneutrymmet.

Arbetsgivaren avslår yrkandet.

att medel avsätts för en dubblering av friskvårdsbidraget för att

minska ohälsan.

Arbetsgivaren avslår yrkandet.

att kommunen återinför friskvårdstimmen för att minska ohälsan.

Arbetsgivaren avslår yrkandet.

att kommunen tillhandahåller ändamålsenliga lokaler som uppfyller

uppställda krav på säkerhet och tillgänglighet för allmänheten.

Arbetsgivaren avslår yrkandet.

Lärarförbundet framför att man Vill ta upp följ ande diskussioner i

samverkan (bilaga 3):

Att en uppvärdering av lärares och skolledares löner sker, där Eslövs

kommun aktivt bidrar till uppvärderingen för att åstadkomma

konkurrenskraftiga löner.

Arbetsgivaren har  inte  för avsikt att lyfta detta i budget 2020.

Att Eslövs kommun tar fram en konkret plan/strategi som ger erfarna
lärare en sådan löneutveckling att kontinuiteten i undervisningen

säkras för eleverna. Omotiverade löneskillnader ska bort och en bra

löneutveckling ska inte kräva att lärare måste byta arbetsgivare.

Arbetsgivaren har inte för avsikt att lyfta detta i budget 2020.

Justerawgn'at ur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll Dnr KS.2019.0001

Datum Sida 6 (6)

Kommunledningskontoret

Kommunövergripande samverkansgrupp —  Samverkan budget 2020 samt flerårsplan 2021
till 2023

X?”?

Att  Eslövs  kommun, i  samverkan med de fackliga organisationer som
omfattas av HÖK 18, tar fram ett konkret, systematiskt och tidssatt
arbete med skol-OSA. Varje förskola och skola behöver åskådliggöra
lärares arbetsinnehåll och arbetsbelastning för att skapa balans mellan
olika arbetsuppgifter inom arbetstiden. Arbetet ska ske på varje
förskola och skola, med analys och åtgärder, som sedan följs upp på
central nivå.

Arbetsgivaren har inte för avsikt att lyfta detta  i  budget  2020.

Att  nyexaminerade  får den bästa starten på läraryrket genom
kvalitativa introduktionsinsatser och mentorskap. Tid ska avsättas
både för nyexaminerade samt mentor för uppdraget.

Arbetsgivaren har inte för avsikt att lyfta detta i budget 2020.

Att förskolan/skolans arbetsorganisation utvecklas så att balans mellan
ansvar, uppdrag och förutsättningar skapas.

Arbetsgivaren har inte för avsikt att lyfta detta i budget  2020.

Att tillräckligt med tid för planering, reflektion och utveckling
garanteras för alla lärare i alla skolformer.

Arbetsgivaren har inte för avsikt att  lyfi‘a  detta i budget 2020.

Att tillräcklig tid avsätts mellan undervisning i skolan och
fritidshemmet.

Arbetsgivaren har  inte  för avsikt att lyfta detta i budget 2020.

Lärarnas Riksförbund ställer sig bakom Lärarförbundets synpunkter.

§8  Avslut
Samverkan av budget avslutas i oenighet.

Utd ragsbestyrkand e
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Elko—ÖM.
Cesam budget  2020

Kommunens viktigaste resurs är personalen. Behovet av nya medarbetare och att behålla de

medarbetare som redan finns, fortsätter att vara av största vikt.

Vi sju fackliga förbund, Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas

Riksförbund, Sveriges Ingenjörer, Vision och Vårdförbundet, yrkar:

att Eslövs kommun som arbetsgivare i budgeten har med klara och konkreta formuleringar,

knutna till satsningar i budgeten, om personalpolitiska åtgärder i syfte att rekrytera och

bibehålla personal.

att Eslövs kommun som arbetsgivare tydligt formulerar intentioner om hur man ämnar vara en

attraktiv arbetsgivare och att dessa intentioner på ett tydligt sätt framgår av budgeten för 2020 ,

och av flerårsbudgeten.

att arbetsgivaren, för att motsvara sin" avsikt att vara en attraktiv arbetsgivare, i budgeten

redovisar målen för och kostnaden för förebyggande hälsosatsningar.

)r
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Akademikerförbundet SSR .  Q  i KGK?) Q  L   

Mottagare

Eslöv 6 september 2019

Yrkanden från  Akademikerförbundet

SSR  i samband  med

Budgetförhandlingar  inför 2020

Kommunens viktigaste resurs är personalen Behovet av nya medarbetare
och att behålla de medarbetare som redan finns, fortsätter att vara av

största vikt.

Akademikerförbundet SSR yrkar därför på följande (utöver de yrkanden
som vi lämnat in gemensamt med Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas

Riksförbund, Sveriges Ingenjörer, Vision och Vårdförbundet):

-  Att lönespridningen ökar i syfte att behålla erfarna medarbetare
och minska personalomsättningen

-  Att medel avsätts för att åtgärda löneskillnader som upptäcks i
lönekartläggningen och att dessa hålls utanför det traditionella
löneutrymmet

-  Att medel avsätts för en dubblering av fnskvårdsbidraget för att
minska ohälsan

—  Att kommunen återinför friskvårdstimmen för att minska ohälsan

-  Att kommunen tillhandahåller ändamålsenliga lokaler som
uppfyller uppställda krav på säkerhet och tillgänglighet för
allmänheten

Akademlkerförbundet SSR:s

lokalförening i Eslöv

ssr@eslov.se

%%
%

ga

\

25K
H?

%
%

15 ( 95 )



KS 10. M _.oool

( Zi kCLÖCx 3

J
Lärarförbundet

Eslövs Lokalavdelning M12

 

Svensk  skola står inför stora  utmaningar.  Det råder brist på  legitimerade  och behöriga lärare,
samtidigt  som elevunderlaget  i alla  skolformer, från förskola till vuxenutbildning, kommer att
öka.  Det innebär en delvis ny situation som ställer högre krav på insatser För att öka antalet
behöriga lärare, och påverkar organisation och arbetssätt i skolan. Läget kräver klok, initierad
ledning och styrning samt ett brett samarbete och samverkan på alla nivåer

Det behövs flera olika samverkande lösningar, på både kort och lång sikt, som syftar till
minskad ohälsa och ett mer attraktivt läraryrke för att möta skolans behov och förutsättningar.
Fokus måste läggas på att skapa förutsättningar för lärare och skolledare att fortsätta den
positiva utvecklingen av ökad måluppfyllelse i skolan och en högre likvärdighet. För att
lyckas med detta är det avgörande att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning. En
framgångsrik kompetensförsörjning förutsätter att arbetsgivare bland annat kan erbjuda en
god arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner, tillit till lärarprofessionen och en ändamålsenlig
organisation

LÖN

För att kunna rekrytera och behålla lärare/skolledare krävs möjlighet till en positiv
livslöneutveckling och en lönestruktur som bidrar till stabilitet och kontinuitet.
Arbetsgivarens strategiska arbete med lönestruktur och lönespridning ska bidra till en
långsiktig trygghet och utveckling av verksamheten. Rektorer/chefer behöver lyfta fiam
lärare/skolledare som bidrar till bra arbetssätt, goda resultat och långsiktig utveckling.

Lärarförbundet yrkar:

- att en uppvärdering av lärares och skolledares löner sker, där Eslövs kommun aktivt bidrar
till uppvärderingen för att åstadkomma konkurrenskraftiga löner.

- att Eslövs kommun tar fram en konkret plan/strategi som ger erfarna lärare en sådan
löneutveckling att kontinuiteten i undervisningen säkras för eleverna. Omotiverade
löneskillnader ska bort och en bra löneutveckling ska inte kräva att lärare måste byta
arbetsgivare.

   

Västerlånggatan 48 - 241 31 ESLÖV  -  Telefon 0413-624 44
Organisationsnummer 842000-7471, Bankgiro 5918-9811

Webbplats www.largrjgrbundetseteslov

E—post orbundet eslov.se
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ORGANISATION

Skolan ska vara en modern arbetsplats. Det är naturligt att skolledare och lärare prövar nya
metoder, tillvaratar forskning och bidrar till att forskning initieras samt integrerar

digitaliseringen i verksamheten. Det ställer krav på resurser och organisation, men också på
ett självständigt och kritiskt värderande förhållningssätt. Det är angeläget att lärare och
andra yrkesgrupper tillsammans med skolledare utvecklar arbetssätt, metoder, arbetsordning

och organisation som leder till ökad måluppjjzllelse och förbättrade resultat

Lärarförbundet yrkar:

-  att Eslövs kommun, i samverkan med de fackliga organisationer som omfattas av  HÖK18,
tar fram ett konkret, systematiskt och tidsatt arbete med skol-OSA. Varje förskola och skola
behöver åskådliggöra lärares arbetsinnehåll och arbetsbelastning för att skapa balans mellan
olika arbetsuppgifter inom arbetstiden Arbetet ska ske på varje förskola och skola, med analys
och åtgärder, som sedan följs upp på central nivå.

-  att nyexaminerade får den bästa starten på läraryrket genom kvalitativa introduktionsinsatser
och mentorskap. Tid ska avsättas både för nyexaminerade samt mentor för uppdraget.

När lärare i alla skolformer beskriver de svårigheter de möter i sin yrkesroll ligger frågor
som relateras till arbetsbelastning i topp. En av de viktigaste frågorna  — inte bara för lärarna
själv utan i högsta grad för undervisningens kvalité i de olika skolformerna  ~  är att tillräcklig
tid för planering reflektion och utveckling garanteras sk PUT -tid.

Lärarförbundet yrkar

-  att förskolans/skolans arbetsorganisation utvecklas så att balans mellan ansvar, uppdrag och

förutsättningar skapas

— att tillräckligt med tid för planering, reflektion och utveckling garanteras för alla lärare i alla
skolformer

-  att tillräcklig tid avsätts mellan undervisning i skolan och fritidshemmet

17 ( 95 )



Sammanträdesprotokoll
2019-10-29

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 137 KS.2019.0001

Förslag till budget 2020 samt flerårsplan 2021-2023 

Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2020 och ekonomisk plan för 2021-2023 inklusive investerings- 
och exploateringsbudget.

Beslutsunderlag
 Förslag till budget 2020 och plan 2021-2023
 Styrande majoritetens förslag till budget 2020 samt flerårsplan 2021 tom 2023
 Sverigedemokraterna Eslövs budgetförslag 2020 version KS

Beredning
Kommuninvest begär numera ett årligt förtydligat borgensåtagande från kommunen 
varför kommunfullmäktige föreslås fastställa nedanstående förslag till 
borgensåtagande. Kommunens borgensåtagande i förhållande till Kommuninvest 
avser i huvudsak Eslövs Bostads AB lånebehov.

Den styrande majoritetens förslag till budget är lagd utifrån oförändrad skattesats för 
2020.

Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar tillägg till budgetförslaget om att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa en fjärde att-sats om att fastställa skattesatsen till 
20,54 kronor för 2020.

Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 
samt flerårsplan 2021-2023 inklusive investerings- och exploateringsbudget samt 
bifall till majoritetens budgetförslag gällande andra och tredje punkterna. 

Sven-Olof Wallin (L), Catharina Malmborg (M) och Janet Andersson (S) yrkar bifall 
till förslag till majoritetens budgetförslag med Johan Anderssons (S) tillägg. 
Catharina Malmborg (M) och Janet Andersson (S) yrkar även avslag på Fredrik 
Ottesens (SD) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Sven-Olov Wallins (L) med fleras 
yrkanden, att godkänna majoritetens förslag till budget 2020 samt flerårsplan 2021-
2023 inklusive investerings- och exploateringsbudget, ska antas och finner så. 
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen ska anta Fredrik Ottesens (SD) 
yrkande om att bifalla Sverigedemokraternas förslag till att budget 2020 samt 
flerårsplan 2021-2023 inklusive investerings- och exploateringsbudget och finner att 
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kommunstyrelsen bifaller majoritetens förslag till budget 2020 samt flerårsplan 
2021-2023 inklusive investerings- och exploateringsbudget.

Beslutsgång
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen kan bifalla andra och tredje att-
satser men även yrkandet om en fjärde att-sats och finner så.  

Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
 -godkänna majoritetens förslag till budget 2020 samt flerårsplan 2021-2023 
inklusive investerings och exploateringsbudget
- som för egen skuld ingå borgen för Eslövs Bostads AB:s, Eslövs Industrifastigheter 
AB:s och Mellanskånes Renhållnings AB:s sammanlagda låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 1,7 miljarder kronor
- fastställa nyupplåningsramen för kommunen inklusive upplåning för VA SYD till 
550 miljoner kronor för 2020.
- fastställa skattesatsen till 20,54 kronor för 2020.

Deltar inte i beslutet
Centerpartiet deltar inte i beslutet.

Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 140 KS.2019.0400

Förvärv av Fastighets AB Gäddan samt direktiv till kommunens ombud 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 att genom försäljning 
avveckla Eslövs Industrifastigheter AB. I ärendet bifogades en promemoria vilken 
innehöll en plan för avvecklingen. I promemorian framgår enligt punkt c på sidan 5 
att försäljningen av Eslövs Industrifastigheter AB (Eifab) föregås av att Eslövs 
kommun förvärvar Fastighets AB Gäddan från Eifab. Förfarandet framgår även av 
beredningen av ovannämnda ärende.

Vid försäljning kommer en extra bolagstämma att hållas både avseende försäljning 
av Eifab respektive dotterbolaget Fastighets AB Gäddan.

Beslutsunderlag
 Förvärv av Fastighets AB Gäddan
 Kommunfullmäktiges beslut § 97, 2019 Avveckling genom försäljning av Eslövs

Industrifastigheter AB samt godkännande av transportköp av fastighet Nunnan 1
 Protokoll styrelsemöte, Eifab 2019-09-05
 Protokoll från styrelsemöte Fastighets AB Gäddan, 2019-09-05
 Skrivelse till kommunstyrelsen 2019-10-11 från VD i Eifab

Beredning
Styrelserna i de båda bolagen Eifab och dotterbolaget Fastighets AB Gäddan har 
beslutat öppna upp för diskussion med kommunen om försäljning av Fastighets AB 
Gäddan.

I ovannämnda promemoria framgår att i ett nästa steg efter kommunens förvärv av 
dotterbolaget kan kommunen överväga att genomföra en avveckling av bolaget 
genom frivillig likvidation. Inför ett sådan ställningstagande bör kommunen göra en 
analys av vilka skatteeffekter och andra ekonomiska effekter som kan tänkas 
uppkomma som en följd av att bolaget likvideras och fastigheterna överförs till 
kommunens förvaltning. Marknadsvärdering kommer enligt Eifabs VD att vara klar i 
slutet av oktober enligt bifogad skrivelse. Marknadsvärderingen medför 
skatteeffekter om lokalerna lyfts in i kommunens förvaltning liksom återföringen av 
de obeskattade reserverna till beskattning. Fastighets AB Gäddan har idag en 
låneskuld om 130 miljoner kronor.

Lokalerna inom fastigheten Hästen 15 förvaltas idag av kommunens servicenämnd.
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Kommunledningskontoret föreslår att vid kommande extra bolagstämmor i Eifab och 
Fastighets AB Gäddan utse kommunstyrelsens ordförande till ombud för kommunen 
med direktiv att godkänna försäljning av Eifab på marknaden respektive Fastighets 
Gäddan AB till kommunen.

Inför försäljningen av Eifab föreslår kommunledningskontoret att hyreskontraktet 
nummer 9915-01-2 avseende Städet 4 (fastighetsbeteckning), kallager, sägs upp. 
Avtalet löper tre månader i sänder och hyran är 390 000 kronor. Inför en försäljning 
är uthyrningsläge och tillgänglighet till lokalerna för den nye ägaren av betydelse.  

Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar tillägg till kommunledningskontorets förslag, andra att-
satsen "- att utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören Eva 
Hallberg som ersättare till kommunens ombud vid extra bolagstämmor för Eifab 
respektive Fastighets AB Gäddan."

Janet Andersson (S), Catharina Malmborg (M) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall 
till förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- att säga upp hyresavtalet avseende fastigheten Städet 4
- att utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören Eva Hallberg som 
ersättare till kommunens ombud vid extra bolagstämmor för Eslövs 
Industrifastigheter AB respektive Fastighets AB Gäddan 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förvärva Eslövs 
Industrifastigheters AB:s dotterbolag Fastighets AB Gäddan, organisationsnummer 
56115-3999

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
Eifabs styrelse och vd
Fastighets AB Gäddans styrelse och vd
Revisionen
Kommunledningskontoret
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Eslöv 2019-10-11

Till Kommunstyrelsen, Eslövs kommun

Försäljning Fastighets AB Gäddan

På uppdrag av styrelsen för Eslövs Industrifastigheter (Eifab), initierar jag med denna 
skrivelse  en diskussion mellan Eifab och Eslövs kommun om försäljning av dotterbolaget 
Fastighets AB Gäddan till kommunen. 

En värdering av Fastighets AB Gäddan pågår och kommer att kunna presenteras i slutet 
av oktober. 2019. 

Namn Namnsson
Gata gataväg 6, 3 tr
241 23 Eslöv
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§ 138 KS.2019.0494

Förslag till policy för systematiskt dataskyddsarbete inklusive rättsakt 
samt uppdrag att ta fram riktlinjer 

Ärendebeskrivning 
I dataskyddsförordningen – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 – ställs det krav på att den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att 
behandlingen av personuppgifter görs i enlighet med regelverket. 
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och varje nämnd är personuppgiftsansvarig 
för de personuppgiftsbehandlingar som förekommer i deras respektive verksamhet.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på policy för systematiskt 
dataskyddsarbete inklusive en rättsakt för behandling av personuppgifter mellan 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder emellan. Policyn ska klargöra 
på vilket sätt som personuppgifter får behandlas i Eslövs kommuns verksamheter.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut: Policy för systematiskt dataskyddsarbete inklusive rättsakt
 Förslag till Policy för systematiskt dataskyddsarbete inklusive rättsakt

Beredning
Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen (679/2016), som reglerar 
behandling av personuppgifter, att gälla i hela EU. Syftet med förordningen är att 
skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd 
av sina personuppgifter. Förordningen som innebär en skärpning av behandlingen av 
personuppgifter blev direkt tillämplig i Sverige och ersatte den gamla 
personuppgiftslagen. I dataskyddsförordningen ställs krav på att den 
personuppgiftsansansvarige ska uppfylla kraven och kunna visa att behandlingen av 
personuppgifter görs i enlighet med förordningen. En sådan regeluppfyllnad visas 
lämpligast genom att det finns tydliga styrdokument och att det upprättas riktlinjer, 
rutiner och mallar samt att det vid jämna mellanrum genomförs interna kontroller av 
att reglerna uppföljs.

Om reglerna inte följs har ansvarig tillsynsmyndighet, i Sverige är det 
Datainspektionen, möjlighet att utdöma vitessanktioner. För en offentlig verksamhet 
är denna summa satt till högst 10 miljoner kronor.

Enskildas personuppgifter behandlas på åtskilliga sätt i kommunal verksamhet och i 
många fall saknas det möjlighet för enskilda att välja bort att få sina personuppgifter 
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behandlade av kommunen.

I dagsläget saknas det en policy för hur Eslövs kommuns verksamheter ska behandla 
personuppgifter. Förslaget till policy för systematiskt dataskyddsarbete är ett stöd för 
verksamheterna då de vid varje personuppgiftsbehandling ska ta hänsyn till 
dataskyddsförordningens grundläggande principer och att genom lämpliga 
skyddsåtgärder minimera risken för att personuppgifterna ska falla i orätta händer. 
Det blir också ett tydligt sätt att visa att kommunen arbetar för att enskilda, vars 
personuppgifter behandlas av kommunen, ska kunna känna sig trygga med att deras 
personuppgifter hanteras på ett respektfullt sätt.

Vidare krävs det en viss likriktning av hur kommunen hanterar personuppgifter för 
att på ett smidigt sätt kunna visa och ha kontroll över att kraven i 
dataskyddslagstiftningen uppfylls. Därför föreslår policyn att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att samordna, leda och ha uppsikt över kommunens dataskyddsarbete samt 
att upprätta riktlinjer inom ett eller flera olika områden. Detta för att säkerställa att 
kommunen hanterar personuppgifter på ett lagenligt sätt.

Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar ändring av tredje att-satsen till "Kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets förslag till reviderat 
reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med 
justeringsdatum: ”Kommunstyrelsen ska leda, samordna och ha uppsikt över 
kommunens arbete med att uppfylla kraven som ställs i dataskyddslagstiftningen. 
Kommunstyrelsen ska utfärda riktlinjer inom ett eller flera identifierade områden för 
att säkerställa att kommunen hanterar personuppgifter på ett lagenligt sätt.”

Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall 
till förslag till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
- anta förslaget ”Policy för systematiskt dataskyddsarbete inklusive rättsakt” att gälla 
från och med justeringsdatum med revidering vart fjärde år eller vid behov.
- ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram kommunövergripande riktlinjer.
- anta kommunledningskontorets förslag till reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen att gälla från och med justeringsdatum: ”Kommunstyrelsen ska 
leda, samordna och ha uppsikt över kommunens arbete med att uppfylla kraven som 
ställs i dataskyddslagstiftningen. Kommunstyrelsen ska utfärda riktlinjer inom ett 
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eller flera identifierade områden för att säkerställa att kommunen hanterar 
personuppgifter på ett lagenligt sätt.”

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Agneta Fristedt Kommunstyrelsen
+4641362822
Agneta.Fristedt@eslov.se

Kommunledningskontoret 1(3)
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se

Policy för systematiskt dataskyddsarbete inklusive 
rättsakt

Ärendebeskrivning
I dataskyddsförordningen – Europaparlamentets och rådets förordning [EU] 
2016/679 – ställs det krav på att den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att 
behandlingen av personuppgifter görs i enlighet med regelverket. 
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och varje nämnd är personuppgiftsansvarig 
för de personuppgiftsbehandlingar som förekommer i deras respektive verksamhet. 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på policy för systematiskt 
dataskyddsarbete inklusive en rättsakt för behandling av personuppgifter mellan 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder emellan. Policyn ska klargöra 
på vilket sätt som personuppgifter får behandlas i Eslövs kommuns verksamheter.

Beslutsunderlag
Förslag till policy för systematiskt dataskyddsarbete inklusive rättsakt

Beredning
Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen (679/2016), som reglerar 
behandling av personuppgifter, att gälla i hela EU. Syftet med förordningen är att 
skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd 
av sina personuppgifter. Förordningen som innebär en skärpning av behandlingen av 
personuppgifter blev direkt tillämplig i Sverige och ersatte den gamla 
personuppgiftslagen. I dataskyddsförordningen ställs krav på att den 
personuppgiftsansansvarige ska uppfylla kraven och kunna visa att behandlingen av 
personuppgifter görs i enlighet med förordningen. En sådan regeluppfyllnad visas 
lämpligast genom att det finns tydliga styrdokument och att det upprättas riktlinjer, 
rutiner och mallar samt att det vid jämna mellanrum genomförs interna kontroller av 
att reglerna uppföljs.
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Om reglerna inte följs har ansvarig tillsynsmyndighet, i Sverige är det 
Datainspektionen, möjlighet att utdöma vitessanktioner. För en offentlig 
verksamhet är denna summa satt till högst 10 miljoner kronor.

Enskildas personuppgifter behandlas på åtskilliga sätt i kommunal verksamhet och i 
många fall saknas det möjlighet för enskilda att välja bort att få sina personuppgifter 
behandlade av kommunen. 

I dagsläget saknas det en policy för hur Eslövs kommuns verksamheter ska behandla 
personuppgifter. Förslaget till policy för systematiskt dataskyddsarbete är ett stöd för 
verksamheterna då de vid varje personuppgiftsbehandling ska ta hänsyn till 
dataskyddsförordningens grundläggande principer och att genom lämpliga 
skyddsåtgärder minimera risken för att personuppgifterna ska falla i orätta händer. 
Det blir också ett tydligt sätt att visa att kommunen arbetar för att enskilda, vars 
personuppgifter behandlas av kommunen, ska kunna känna sig trygga med att deras 
personuppgifter hanteras på ett respektfullt sätt.

Vidare krävs det en viss likriktning av hur kommunen hanterar personuppgifter för 
att på ett smidigt sätt kunna visa och ha kontroll över att kraven i 
dataskyddslagstiftningen uppfylls. Därför föreslår policyn att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att samordna, leda och ha uppsikt över kommunens dataskyddsarbete samt 
att upprätta riktlinjer inom ett eller flera olika områden. Detta för att säkerställa att 
kommunen hanterar personuppgifter på ett lagenligt sätt.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget ”Policy för 

systematiskt dataskyddsarbete inklusive rättsakt” att gälla från och med 
justeringsdatum med revidering vart fjärde år eller vid behov.

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram kommunövergripande riktlinjer.

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att revidera kommunstyrelsens reglemente med att ”Kommunstyrelsen 
ska leda, samordna och ha uppsikt över kommunens arbete med att uppfylla 
kraven som ställs i dataskyddslagstiftningen. Kommunstyrelsen ska utfärda 
riktlinjer inom ett eller flera identifierade områden för att säkerställa att 
kommunen hanterar personuppgifter på ett lagenligt sätt.” Revideringen ska 
anmälas till nästa kommunfullmäktige 2019-11-25.
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Beslutet skickas till
Till samtliga nämnder

Eva Hallberg Anette Persson
Kommundirektör Avdelningschef juridiska
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Inledning
Hanteringen och skyddet av personuppgifter regleras övergripande av EU:s 
allmänna dataskyddsförordning (GDPR – Europaparlamentets och rådets 
förordning [EU] 2016/679) inklusive nationell lagstiftning, förordningar och 
föreskrifter. Syftet är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och 
friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

I dataskyddsförordningen ställs det krav på att den personuppgiftsansvarige 
ska kunna visa att behandlingen av personuppgifter görs i enlighet med 
regelverket. 

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och varje nämnd är 
personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som förekommer 
i deras respektive verksamheter.  

Denna policy ska klargöra på vilket sätt som personuppgifter får behandlas i 
Eslövs kommuns verksamheter.

Personuppgiftsbehandling inom Eslövs 
kommun
Behandling av personuppgifter ska ske med hänsyn till den enskildes 
grundläggande fri- och rättigheter och vid varje behandling ska 
tillvägagångssättet vara sådant att risken för skada för den registrerade 
minimeras genom aktiv riskhantering och lämpliga skyddsåtgärder.

Vid planering av kommunens olika verksamheter ska säkerställas att det ges 
såväl organisatoriska som tekniska förutsättningar att uppfylla de krav som 
gäller enligt gällande lagstiftning.

Vid behandling av personuppgifter ska följande grundläggande principer 
enligt art 5 dataskyddsförordningen tillämpas: 

o Laglighet, korrekthet och öppenhet - Behandlingen ska vara laglig, 
korrekt och öppen gentemot den registrerade.

o Ändamålsbegränsning - Innan behandling påbörjas ska ett särskilt 
och uttryckligt samt berättigat ändamål med behandlingen vara 
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fastställt. Hantering som inte ryms inom det ursprungliga ändamålet 
är inte tillåten. 

o Uppgiftsminimering - Endast de personuppgifter som är adekvata 
och relevanta för ändamålet får samlas in. Insamlingen får inte vara 
mer omfattande än nödvändigt.

o Korrekthet - Personuppgifterna ska vara korrekta och om 
nödvändigt uppdaterade.

o Lagringsminimering - Insamlade personuppgifter får bara bevaras 
så länge det är nödvändigt. 

o Integritet och konfidentialitet – Personuppgifterna ska behandlas 
på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet med användning av 
tekniska och organisatoriska åtgärder. 

o Ansvarsskyldighet - Den personuppgiftsansvarige ska kunna visa 
att behandlingen sker med följsamhet till principerna. 

Organisation av dataskyddsarbetet
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska leda, samordna och ha uppsikt över kommunens 
arbete med att uppfylla kraven som ställs i dataskyddslagstiftningen. 
Kommunstyrelsen ska utfärda riktlinjer inom ett eller flera identifierade 
områden för att säkerställa att kommunen hanterar personuppgifter på ett 
lagenligt sätt. 

Dataskyddsombud
För var och en av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna 
ska säkerställas att det finns ett utsett dataskyddsombud som är anmält till 
datainspektionen. 

Dataskyddssamordnare
Kommunstyrelsen och nämnderna ska säkerställa att det finns en eller flera 
dataskyddssamordnare, som operativt ska samordna den egna förvaltningens 
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dataskyddsarbete. Dataskyddssamordnaren ska även agera förmedlande länk 
mellan dataskyddsombudet och förvaltningen.

Rättsakt
För behandling av personuppgifter mellan kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och nämnder emellan gäller rättsakt enligt bilaga 1.
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Rättsakt för behandling av personuppgifter 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnder emellan

Definitioner

Personuppgiftsansvarig – Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller 
nämnd i Eslövs kommun som bestämmer ändamålen och medlen för 
behandlingen av personuppgifter, ensamt eller tillsammans.

Personuppgiftsbiträde – Kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd 
i Eslövs kommun som behandlar personuppgifter för den 
personuppgiftsansvariges räkning.

Syfte

Detta dokument (rättsakt) används inom Eslövs kommun för att hantera 
möjligheten till behandling av personuppgifter där kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen eller en annan nämnd är personuppgiftsansvarig för 
informationen som ska behandlas.

Förutsättningarna för personuppgiftsbiträdet att hantera/behandla 
personuppgifter är att:

- de grundläggande principerna för behandling av personuppgifter 
efterlevs

- samtliga behandlingar ska ha rättslig grund
- samtliga nya behandlingar som berörs av denna rättsakt ska hanteras 

på korrekt sätt i enlighet med dataskyddsförordningen

Överenskommelse

Följande personuppgiftsansvariga omfattas av denna rättsakt:

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Barn- och familjenämnden
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Servicenämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Överförmyndarnämnden

Valnämnden
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Svar på motion från Lars Holmström (V), 
Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) 
- Förlängning av busslinje 436 Harlösa-Löberöd

till Harlösa 

6
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Sammanträdesprotokoll
2019-10-29

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 141 KS.2018.0684

Yttrande över motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) 
och Mauricio Sanchez (V) - gällande förlängning av busslinje 436 
Harlösa-Löberöd till Harlösa 

Ärendebeskrivning 
Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) har lämnat in 
en motion gällande att utreda möjligheterna att förlänga busslinje 436, Eslöv – 
Löberöd, till Harlösa.

En förlängning skulle enligt motionen ge invånarna i Harlösa en möjlighet att nå 
offentlig service i Löberöd och Eslöv med kollektivtrafik. I dag finns det en busslinje 
från Harlösa till Lund via Södra Sandby men ingen direkt kollektivtrafik till Eslöv. 
Enligt motionen innebär detta att det via två byten tar minst 1 timme och 26 minuter 
att åka kollektivt mellan Harlösa och Löberöd, vilket är en sträcka på 9,8 kilometer.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Yttrande över motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och

Mauricio Sanchez (V) gällande förlängning av busslinje 436 Eslöv- Löberöd till
Harlösa

 Motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez
(V) gällande förlängning av busslinje 436 Harlösa-Löberöd till Harlösa

 Kommunfullmäktiges beslut § 13, Remittering av motion från Lars Holmström
(V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) gällande förlängning av
busslinje 436 Harlösa-Löberöd till Harlösa

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 85, 2019. Motion gällande
förlängning av busslinje 436

Beredning
Motionen visar på ett behov av att förbättra kollektivtrafiken i kommunens östra 
delar. Ett sätt är att förlänga busslinje 436 som idag går mellan Eslöv och Löberöd, 
till Harlösa. Detta ger en efterfrågad koppling från Harlösa till Löberöds vårdcentral, 
apotek, tandläkare och högstadieskola samt till Eslövs gymnasieskola. Ett ökat 
resande från och till Harlösa kan förhoppningsvis på sikt även ge möjlighet till att 
öka turtätheten på linjen även om Skånetrafiken tvärtom har lämnat ett 
besparingsförslag som går ut på att dra ned antalet turer på linjer. En förlängning av 
busslinje 436 kommer alltså troligen att behöva bekostas av Eslövs kommun.
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Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kommunens politiska handlingsprogram fastslår att en utredning ska göras 
angående hur man kan förbättra kollektivresandet för gymnasieungdomar till Eslöv 
så att fler i kommunen kan välja denna skola. Möjligheterna att förbättra 
kollektivtrafiken i de östra delarna av kommunen och de kostnader som olika 
alternativa lösningar innebär kan ses som en del av detta och bör utredas.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår utifrån ovanstående resonemang 
kommunfullmäktige att möjligheterna för att utveckla kollektivtrafiken i kommunens 
östra delar ska utredas som en del av de kollektivtrafikutredningar som ska göras 
enligt det politiska handlingsprogrammet 2019-2022.

Det pågår sedan 2015 ett arbete med att få till stånd ett tre-partssamarbete mellan 
Eslövs kommun, Skånetrafiken och Transdev, som idag är det bolag som trafikerar 
Eslövs kommun. Som ett led i detta samarbete har Eslövs kommun begärt in 
uppgifter om möjlighet att köpa till en förlängning av linje 436, och således pågår 
arbete som ligger i linje med motionens intentioner.

Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar att motionen anses besvarad.

Janet Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall till Catharina Malmborgs 
(M) yrkande.

Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad.

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Yttrande över motion från Lars Holmström (V), 
Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) 
gällande förlängning av busslinje 436 Eslöv- Löberöd 
till Harlösa 

Ärendebeskrivning
Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) har lämnat in
en motion gällande att utreda möjligheterna att förlänga busslinje 436, Eslöv –
Löberöd, till Harlösa. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen.

En förlängning skulle enligt motionen ge invånarna i Harlösa en möjlighet att nå 
offentlig service i Löberöd och Eslöv med kollektivtrafik. I dag finns det en busslinje 
från Harlösa till Lund via Södra Sandby men ingen direkt kollektivtrafik till Eslöv. 
Enligt motionen innebär detta att det via två byten tar minst 1 timme och 26 minuter 
att åka kollektivt mellan Harlösa och Löberöd, vilket är en sträcka på 9,8 kilometer. 

Beslutsunderlag
- Motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio

Sanchez (V) gällande förlängning av busslinje 436 Harlösa-Löberöd till
Harlösa

- Kommunfullmäktiges beslut § 13, Remittering av motion från Lars
Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V)
gällande förlängning av busslinje 436 Harlösa-Löberöd till Harlösa

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 85, 2019. Motion
gällande förlängning av busslinje 436
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Beredning
Motionen visar på ett behov av att förbättra kollektivtrafiken i kommunens östra
delar. Ett sätt är att förlänga busslinje 436 som idag går mellan Eslöv och Löberöd,  
till Harlösa. Detta ger en efterfrågad koppling från Harlösa till Löberöds vårdcentral, 
apotek, tandläkare och högstadieskola samt till Eslövs gymnasieskola. Ett ökat 
resande från och till Harlösa kan förhoppningsvis på sikt även ge möjlighet till att 
öka turtätheten på linjen även om Skånetrafiken tvärtom har lämnat ett 
besparingsförslag som går ut på att dra ned antalet turer på linjer. En förlängning av 
busslinje 436 kommer alltså troligen att behöva bekostas av Eslövs kommun. 

Kommunens politiska handlingsprogram fastslår att en utredning ska göras angående
hur man kan förbättra kollektivresandet för gymnasieungdomar till Eslöv så att fler i
kommunen kan välja denna skola. Möjligheterna att förbättra kollektivtrafiken i de
östra delarna av kommunen och de kostnader som olika alternativa lösningar innebär
kan ses som en del av detta och bör utredas. 

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden föreslår utifrån ovanstående resonemang 
kommunfullmäktige att möjligheterna för att utveckla kollektivtrafiken i kommunens 
östra delar ska utredas som en del av de kollektivtrafikutredningar som ska göras 
enligt det politiska handlingsprogrammet 2019-2022.

Det pågår sedan 2015 ett arbete med att få till stånd ett tre-partssamarbete mellan 
Eslövs kommun, Skånetrafiken och Transdev, som idag är det bolag som trafikerar 
Eslövs kommun. Som ett led i detta samarbete har Eslövs kommun begärt in 
uppgifter om möjlighet att köpa till en förlängning av linje 436, och således pågår 
arbete som ligger i linje med motionens intentioner.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Eva Hallberg Åsa Simonsson
Kommundirektör Tillväxtchef
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2018-12-17

Motion till kommunfullmäktige

Kollektivtrafik  Harlösa-Löberöd-Harlösa

.  En väl fungerande kollektivtrafik är viktig för en levande landsbygd, kollektivtrafik till och från

närmaste tätort, till och från centralorten i kommunen, till och från offentlig service, aktiviteter,

släkt och Vänner.

Från Harlösa finns idag kollektivtrafik till Lund via Södra Sandby, men ingen kollektivtrafik till

Eslöv eller till den närmaste tätorten Löberöd, där offentlig service som vårdcentral, apotek,

tandläkare och högstadieskola finns.

Enligt Christina Johansson, verksamhetschef på Brahehälsan i Löberöd, är 833 personer med

postadress Harlösa listade på vårdcentralen. Det är i stort alla invånare i Harlösa.

Att ta sig med kollektivtrafik från Harlösa till Löberöd och omvänt tar idag i bästa fall 1 timme och

26 minuter, i normalfallet drygt 2 timmar, först med busslinjerna 155 och 166 till Lund via Södra

Sandby, sedan med tåg Lund-Eslöv och därefter med buss 436 Eslöv-Löberöd, som går varje timme

-  med något avbrott  -  mellan 06:30 och 19:30, i omvänd riktning mellan 06:01 och 19:01.

Att köra eller åka med bil de 9,8 kilometrarna mellan Harlösa och Löberöd tar cirka tio minuter. ..

Vi yrkar

att kommunfullmäkti ge beslutar om att utreda möjligheterna att förlänga busslinjen 436 Eslöv-

Löberöd till Harlösa så att invånare i Harlösa kan nå offentlig service som vårdcentral, apotek,

tandläkare och högstadium i Löberöd och dessutom till kommunens centralort Eslöv.

%
I

Lars Holmström (V gruppledare)

Umihana Rasovic (V)

Mauricio Sanchez (V)_
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Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 13 KS.2018.0684

Remittering av motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) 
och Mauricio Sanchez (V) gällande förlängning av busslinje 436 
Harlösa-Löberöd till Harlösa 

Ärendebeskrivning 
Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) har till 
kommunfullmäktige lämnat in en motion gällande förlängning av busslinje 436 
Eslöv-Löberöd till Harlösa. De föreslår följande:
att kommunfullmäktige beslutar om att utreda möjligheterna att förlänga busslinjen 
436 Eslöv-Löberöd till Harlösa så att invånare i Harlösa kan nå offentlig service som 
vårdcentral, apotek, tandläkare och högstadium i Löberöd och dessutom till 
kommunens centralort Eslöv.

Beslutsunderlag
 Motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez

(V) gällande förlängning av busslinje 436 Harlösa-Löberöd till Harlösa

Beslut
- Motion gällande förlängning av busslinje 436 Eslöv-Löberöd till Harlösa remitteras
till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 10 september
2019.

Expedieras till 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 85 MOS.2019.0309

Yttrande över motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) 
och Mauricio Sanchez (V) gällande förlängning av busslinje 436 
Harlösa-Löberöd till Harlösa 

Ärendebeskrivning 
Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) har lämnat in 
en motion gällande att utreda möjligheterna att förlänga busslinje 436, Eslöv – 
Löberöd, till Harlösa. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. En sådan förlängning skulle enligt motionen 
ge invånarna i Harlösa en möjlighet att nå offentlig service i Löberöd och Eslöv med 
kollektivtrafik. I dag finns det en busslinje från Harlösa till Lund via Södra Sandby 
men ingen direkt kollektivtrafik till Eslöv. Detta innebär att det via två byten tar 
minst 1 timme och 26 minuter att åka kollektivt mellan Harlösa och Löberöd, vilket 
är en sträcka på 9,8 kilometer.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2019-05-29. Motion från Lars Holmström (V), Umihana

Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) gällande förlängning av busslinje 436
Harlösa-Löberöd till Harlösa

 Motion. Motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio
Sanchez (V) gällande förlängning av busslinje 436 Harlösa-Löberöd till Harlösa

 Kommunfullmäktiges beslut § 13 2019. Motion från Lars Holmström (V),
Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) gällande förlängning av
busslinje 436 Harlösa-Löberöd till Harlösa

Beredning
Motionen visar på ett behov av att förbättra kollektivtrafiken i kommunens östra 
delar. Ett sätt är att förlänga busslinje 436 till Harlösa. Detta ger en efterfrågad 
koppling från Harlösa till Löberöds vårdcentral, apotek, tandläkare och 
högstadieskola samt till Eslövs gymnasieskola. Ett ökat resande från och till Harlösa 
kan förhoppningsvis på sikt även ge möjlighet till att öka turtätheten på linjen även 
om Skånetrafiken tvärtom har lämnat ett besparingsförslag som går ut på att dra ned 
antalet turer på linjer.

En ökad kunskap om hur många resor det kan bli mellan Harlösa och Löberöd i 
praktiken behövs för att kunna jämföra detta alternativ med andra. Man bör även veta 
hur mycket invånarna i Harlösa använder sig av kollektivtrafiken till den offentliga 
servicen i Södra Sandby då det inte är självklart att de kommer att välja att resa till 
Löberöd.

Ett annat sätt att förbättra kollektivtrafiken från Harlösa kan vara att förlänga 
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Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

busslinje 157, Eslöv – Flyinge längs väg 104 till Harlösa. Detta ger inte någon direkt 
koppling mellan Harlösa och Löberöd men har andra fördelar: Invånarna i Holmby 
och Hammarlunda skulle få kollektivtrafik, resan Harlösa – Eslöv skulle gå fortare 
liksom resan från Harlösa till bytet till superbussarna på väg E22. En nackdel med 
detta alternativ är att linjen går delvis parallellt med linje 155, Harlösa – Södra 
Sandby. Även här har Skånetrafiken lämnat ett besparingsförslag som innebär att 
busslinje 157 läggs ned och att direktkopplingen till Eslöv försvinner.

En förbättring av busslinje 436 eller 157 kommer alltså troligen att behöva bekostas 
av Eslövs kommun då Skånetrafiken redan aviserat nedskärningar i denna trafik.

Kommunens politiska handlingsprogram fastslår att en utredning ska göras angående 
hur man kan förbättra kollektivresandet för gymnasieungdomar till Eslöv så att fler i 
kommunen kan välja denna skola. Möjligheterna att förbättra kollektivtrafiken i de 
östra delarna av kommunen och de kostnader som olika alternativa lösningar innebär 
kan ses som en del av detta och bör utredas.
Beslut
- Miljö och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
möjligheterna för att utveckla kollektivtrafiken i kommunens östra delar ska utredas 
som en del av de kollektivtrafikutredningar som ska göras enligt det politiska 
handlingsprogrammet 2019-2022.
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Staben
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Svar på motion från Ted Bondesson (SD) och 
Fredrik Ottesen (SD) - Bostäder för nyanlända
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Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 142 KS.2019.0003

Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen 
(SD) - om bostäder för nyanlända 

Ärendebeskrivning 
Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) har till kommunfullmäktige lämnat in 
en motion om bostäder för nyanlända. De föreslår kommunstyrelsen att ge berörda 
nämnder och förvaltningar i uppgift att förbereda och genomföra en lösning likt 
”Staffanstorpsmodellen” och använda husvagnar eller motsvarande, till boende för 
nyanlända.

Beslutsunderlag
 Yttrande motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om bostäder

för nyanlända
 Motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om bostäder för

nyanlända
 Kommunfullmäktiges beslut § 14, 2019 Remittering av motion från Ted

Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om bostäder för nyanlända
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 86, 2019. Yttrande över motion

om bostäder för nyanlända
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 76, 2019 Yttrande över motion om

bostäder för nyanlända
 Yttrande rörande motion från Sverigedemokraterna om bostäder för nyanlända
 Servicenämndens beslut § 82, 2019 Motion från Ted Bondesson (SD) och

Fredrik Ottesen (SD) om bostäder för nyanlända

Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har inkommit 
med yttranden som sammanfattningsvis konstaterar att Eslövs kommuns nuvarande 
modell för bosättning av nyanlända som väl fungerande. Servicenämndens yttrande 
fastställer att de för närvarande inte har ansvar för bostäder för nyanlända. Att 
tillämpa den så kallade ”Staffanstorpsmodellen” skulle kunna leda till socialt och 
ekonomiskt utanförskap för gruppen nyanlända, samt risk att kommunen inte 
uppfyller barnkonventionens krav om barns rätt till levnadsstandard för bästa möjliga 
utveckling.

Vård- och omsorgsnämnden betonar vidare att man idag använder sig av en beprövad 
och funktionell metod gällande mottagande av nyanlända personer som anvisas till 
kommunen. Bedömningen är att de kostnader som mottagandet medför är skäliga. 
Vidare framhävs att boendevillkoren för nyanlända personer är en viktig aspekt för 
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dessa människors etablering i ett nytt samhälle. Med utgångspunkt i vetenskapliga 
studier om integration och boendefrågor är nämndens bedömning att förslaget som 
motionen beskriver, skulle kunna hämma etableringsprocessen för nyanlända 
personer. Den typ av boenden som föreslås i motionen kan leda till en geografisk 
isolering, då man inte bor i det ordinära bostadsbeståndet.

Både vård- och omsorgsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
framhäver således risker i sina yttranden. Om dagens fungerande modell med mål om 
permanenta boenden ersätts med tillfälliga lösningar riskerar mottagandet av 
nyanlända att försämras och etableringstiden förlängas ytterligare. 
Kommunledningskontoret instämmer i riskanalyserna och vill lyfta fram att boende 
är en så pass viktig del i etableringen varför tillfälliga och försämrade 
boendelösningar kan komma att hindra individers väg till arbete eller studier.

Yrkanden
Ted Bondesson yrkar bifall till motionen.

Catharina Malmborg (M) yrkar avslag på motionen med instämmande av Sven-Olov 
Wallin (L) och Janet Andersson (S).

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Se över möjligheten att införa en ”Staffanstorpsmodell” i  Eslövs kommun

Eslövs kommun ska under  2019  ta emot 34 flyktingar enligt Länsstyrelsens fördelningstal och det
åligger oss på kommunal  nivå  att införskaffa boende till dem som kommer hit. Samtidigt åligger
de oss politiker att hantera skattebetalarnas pengar varsamt och omsorgsfullt. Det är därför av
yttersta vikt att kommunen söker kostnadseffektiva lösningar på detta problem.  I  Staffanstorps
har man funnit ett lyckat sådant alternativ där man valt att köpa in husvagnari vilka de nyanlända
får bo till dess att de hittat en egen bostad. Detta är en modell som Eslövs kommun borde ta
inspiration från och efterlikna.

Andra lösningar såsom inhyrning av lägenheter eller bokning av hotellplatser ser vi som både
orimliga och djupt orättvisa då detta skulle innebära att Eslövs skattebetalare finansierar ett
onödigt dyrt uppehälle som de nyanlända i så fall får utan motprestation. Sådana lösningar
orsakar också en obalans på bostadsmarknaden och gör det svårare för andra att få tag på bostad
då utbudet sjunker och priserna därigenom också pressas upp.

Husvagnar uppfyller de grundläggande behoven och ger tak över huvudet utan att en onödigt
stor börda åläggs kommunens invånare. Detta har också fördelar ur ett socialt— och
assimilationsperspektiv då det innebär att de nyanlända från start får lära sig att det krävs arbete,
ansträngning och eget ansvarstagande för att få del av mer än det mest grundläggande. De får
helt enkelt" lära sig att i Sverige måste man göra sin plikt innan man kan kräva sin rätt. En viktig
kunskap att ha för fortsatt assimilation  till  det svenska samhället.  '

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäku'ge besluta:

-— Att ge kommunstyrelsen i uppgift att ge berörda nämnder och förvaltningar i uppgift att

förbereda och genomföra en lösning likt ”Staffanstorpsmodellen” och använda

husvagnar, eller motsvarande, till boende för nyanlända.

För Sverigedemokraterna Eslöv

Ted Bondesson (SD) ' Fredrik Ottesen (SD)
Vice Gruppledare Gruppledare

Sverigedemokratema Eslöv
E—post'. eslov©sverigedemokratemase  l  Hemsida: eslovsverigedemokratemase
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§ 14 KS.2019.0003

Remittering av motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen 
(SD) om bostäder för nyanlända 

Ärendebeskrivning 
Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) har till kommunfullmäktige lämna in 
en motion om bostäder för nyanlända. De föreslår följande: 
ge kommunstyrelsen i uppgift att ge berörda nämnder och förvaltningar i uppgift att 
förbereda och genomföra en lösning likt ”Staffanstorpsmodellen” och använda 
husvagnar, eller motsvarande, till boende för nyanlända.

Beslutsunderlag
 Motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om bostäder för

nyanlända

Beslut
- Motion om bostäder för nyanlända remitteras till kommunstyrelsen, Vård- och
omsorgsnämnden, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Servicenämnden för
yttrande senast den 10 september 2019.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
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§ 86 MOS.2019.0310

Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen 
(SD) om bostäder för nyanlända 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har av kommunfullmäktige beretts möjlighet 
att yttra sig över Motion om bostäder för nyanlända inlämnad av Ted Bondesson 
(SD) och Fredrik Ottesen (SD). I motionen föreslås att Eslövs kommun ska se över 
möjligheten att införa en ”Staffanstorpsmodell”. I motionen sägs: I Staffanstorp har 
man funnit ett lyckat alternativ där man valt att köpa in husvagnar i vilka de 
nyanlända får bo till dess att de hittar en egen bostad. I motionen föreslås att 
kommunstyrelsen ger berörda nämnder och förvaltningar i uppgift att förbereda och 
genomföra en lösning likt ”Staffanstorpsmodellen” och använda husvagnar, eller 
motsvarande, till boende för nyanlända.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2019-05-22. Yttrande avseende motion från Ted Bondesson

(SD) och Fredrik Ottesen (SD) om bostäder för nyanlända
 Motion. Motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om bostäder

för nyanlända
 Kommunfullmäktiges beslut § 14, 2019. Remittering av motion från Ted

Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om bostäder för nyanlända

Beredning
Av 1 § första stycket lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
följer att varje kommun med riktlinjer ska planera för bostadsförsörjningen i 
kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Av förarbetena till lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, proposition 
2000/01:26, Bostadsförsörjningsfrågor m.m., sidan 16 sägs att i begreppet en god 
bostad innefattas inte bara själva bostaden utan också boendemiljön. 
Bostadsområdena är av grundläggande betydelse för de enskildas möjlighet till 
stimulans och personlig utveckling. Boendemiljön måste kunna främja en god 
uppväxt för barn och ungdom.

En kommun är, enligt 5 § lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning, skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för 
bosättning i kommunen.

Av 4 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning följer att 
lagen inte gäller barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige var skilda från båda 
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sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i 
föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare 
(ensamkommande barn), om inte barnet har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 
2 § utlänningslagen. För dessa barn gäller i stället lag (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl.

I lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning uppställs inte 
några krav på hur bosättningen ska se ut. Kommunerna har därmed frihet vid 
anordnande av boendeform. Av proposition 2015/16:54, Ett gemensamt ansvar för 
mottagande av nyanlända, sidan 39 följer att det är upp till kommunen att avgöra hur 
skyldigheten ska fullgöras i ett enskilt fall.

I Eslövs kommuns Bostadsförsörjningsprogram, antaget av kommunfullmäktige den 
20 december 2016, nämns på sidan 11 att ett ökat mottagande av asylsökande och 
nyanlända i Sverige ställer nya krav på kommunen att ordna med tillfälliga och akuta 
boendelösningar. På kort sikt behövs kreativa lösningar, i ett längre perspektiv 
behövs bättre beredskap för oförutsedda och plötsliga behov. På sidan 47 sägs vidare 
att nyanlända som kommer till kommunen ofta saknar kapital och utan fast jobb är 
det svårt att få ett förstahandskontrakt på en lägenhet. Samtidigt som nyanlända är ett 
välkommet befolkningstillskott så ställer det nya krav på bostadsmarknaden. 
Bostäder för nyanlända hyrs med sociala andrahandskontrakt i den första 
etableringsfasen. Därefter är nyanlända en del av den ordinarie bostadsmarknaden.

I artikel 3.1 FN:s konvention om barnets rättigheter (nedan förkortad 
barnkonventionen), som Sverige ratificerade 1990 och som ska bli svensk lag den 1 
januari 2020, sägs följande: Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av 
offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 
myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara 
barnets bästa.

I artikel 6.2 barnkonventionen följer att konventionsstaterna till det yttersta av sin 
förmåga ska säkerställa barnets överlevnad och utveckling.

Vidare sägs i artikel 27.1 och 27.3 barnkonventionen att konventionsstaterna 
erkänner varje barns rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, 
psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Konventionsstaterna ska i 
enlighet med nationella förhållanden och inom ramen för sina resurser vidta lämpliga 
åtgärder för att bistå föräldrar och andra som är ansvariga för barnet att genomföra 
denna rätt och ska vid behov tillhandahålla materiellt bistånd och stödprogram, 
särskilt i fråga om mat, kläder och bostad.

I motionen föreslås en lösning med anvisande av nyanlända till husvagnar eller 
motsvarande som bostäder åt nyanlända. I motionen nämns inte vilka nyanlända som 
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avses, varför förvaltningen har uppfattat förslaget som att det kan gälla såväl en 
enskild individ såväl som en familj med minderåriga barn.

Att anvisa en husvagn eller motsvarande som bostad åt nyanlända bedöms, med de 
undantag som omnämnts ovan, inte möta hinder utifrån gällande lagstiftning. Det 
förutsätts emellertid att minderåriga barns behov i förekommande fall beaktas vid 
anvisande av bosättning.

Beroende på hur och var husvagnen eller husvagnarna eller motsvarande placeras, 
kan det komma att ställas krav på bygglov eller anmälan. Vid prövningen i 
bygglovsärendet eller vid anmälan ska de krav som uppställs i plan- och bygglagen 
(2010:900) och miljöbalken (1998:808) uppfyllas.
Förvaltningens förslag till beslut
- Att lämna förvaltningens förslag till yttrande som sitt.
Yrkanden
Janet Andersson (S) yrkar på att motionen avslås med motiveringen "att motionen 
inte överensstämmer med Eslövs vision"
Sofia Hagerin (C), Anders Borgquist (C) och Samuel Estenlund (KD) yrkar bifall till 
Janet Andersson (S) yrkande.
Kent Björk (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Janet Anderssons (S) yrkande.
Beslut
- Föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen med motivering "att motionen inte 
överensstämmer med Eslövs vision".
Reservationer
Kent Björk (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Staben
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§ 76 VoO.2019.0189

Yttrande rörande motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen 
(SD) om bostäder för nyanlända 

Ärendebeskrivning 
I Kommunfullmäktiges beslut § 14, 2019 uppdras Vård- och omsorgsnämnden att 
yttra sig om motion rörande bostäder för nyanlända personer med uppehållstillstånd 
inlämnad till Kommunfullmäktige av Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD). 
I motionen föreslås Kommunstyrelsen att ge berörda nämnder och förvaltningar i 
uppgift att förbereda en lösning där husvagnar, eller motsvarande, används som 
bostäder för nyanlända personer som anvisas till Eslöv kommun enligt Lag (2016:38) 
om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (Bosättningslagen).

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 14, 2019 Remittering av motion från Ted

Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om bostäder för nyanlända
 Motion om bostäder för nyanlända

Beredning
Vård och Omsorg bedömer att den modell som idag används för bosättning av 
anvisade nyanlända personer är funktionell och att de kostnader som den medför är 
skäliga. Denna modell bygger på att nyanlända personer får bostad i lägenheter med 
andrahandskontrakt som de själva finansierar. Dessa personer får statlig ersättning 
genom etableringsersättningen, men kan ansöka om försörjningsstöd hos kommunen 
vid behov. Förvaltningen bedömer också, utifrån forskning, att det framlagda 
förslaget skulle kunna leda till ett socialt och ekonomiskt utanförskap. 
Förvaltningens bedömningar beskrivs mer omfattande i  ”Yttrande rörande motion 
om bostäder för nyanlända”.

Yrkanden

Kari Kajen (SD) yrkar att motionen ska bifallas.

Tony Hansson (S) yrkar att motionen ska avslås enligt förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Kari Kajens (SD) förslag och sitt eget förslag. 
Han finner att nämnden har antagit hans förslag, varpå Kari Kajen (SD) begär 
votering.

Votering
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Nämnden godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller Tony 
Hanssons yrkande röstar ja. Den som bifaller Kari Kajens yrkande röstar nej.

Namn Ja Nej

Tony Hansson (S)     x  

Lena Hugosdotter Sundberg 
(M)     x  

Krister Carlberg (C)     x    

Kari Kajen (SD)     x

Agneta Nilsson (S)     x  

Gabriel Barjosef (S)     x  

Eva Rebbling (V)     x  

Bo-Göran Hansen (M)     x  

Jeanette Flankeus (SD)     x

Anette Palm (S)     x  

Charlotte Jönsson (KD)     x  

 

Med nio ja-röster mot två nej-röster bifaller Vård- och omsorgsnämnden Tony 
Hanssons (S) yrkande.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå den framlagda motionen.

 

 

 

Reservationer

2 ( 3 )61 ( 95 )



Sammanträdesprotokoll
2019-08-28

Vård- och omsorgsnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kari Kajen (SD) och Jeanette Flankeus (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 82 SOT.2019.0040

Motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om bostäder 
för nyanlända 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat 2019-02-25 att Servicenämnden med flera ska yttra 
sig över Motion om bostäder för nyanlända inlämnad av Ted Bondesson (SD) och 
Fredrik Ottesen (SD). I motionen föreslås att Eslövs kommun ska se över 
möjligheten att införa en ”Staffanstorpsmodell”. I motionen sägs: I Staffanstorp har 
man funnit ett lyckat alternativ där man valt att köpa in husvagnar i vilka de 
nyanlända får bo till dess att de hittar en egen bostad. I motionen föreslås att 
kommunstyrelsen ger berörda nämnder och förvaltningar i uppgift att förbereda och 
genomföra en lösning likt ”Staffanstorpsmodellen” och använda husvagnar, eller 
motsvarande, till boende för nyanlända.

Yttrande

Servicenämnden har tagit del av aktuella handlingar och konstaterar att nämnden i 
nuläget inte har ansvar för bostäder för nyanlända.

Beslutsunderlag
 Yttrande på motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om

bostäder för nyanlända
 Kommunfullmäktiges beslut § 14, 2019 Remittering av motion från Ted

Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om bostäder för nyanlända
 Motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om bostäder för

nyanlända (3/3)

Beslut
Servicenämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Yttrande motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik 
Ottesen (SD) om bostäder för nyanlända

Ärendebeskrivning
Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) har till kommunfullmäktige lämnat in 
en motion om bostäder för nyanlända. De föreslår kommunstyrelsen att ge berörda 
nämnder och förvaltningar i uppgift att förbereda och genomföra en lösning likt 
”Staffanstorpsmodellen” och använda husvagnar, eller motsvarande, till boende för 
nyanlända. 

Beslutsunderlag
Motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om bostäder för 
nyanlända.
Kommunfullmäktiges beslut § 14, 2019. Remittering av motion från Ted Bondesson 
(SD) och Fredrik Ottesen (SD) om bostäder för nyanlända. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande § 86 över motion från Ted 
Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om bostäder för nyanlända.
Vård- och omsorgsnämndens yttrande § 76 rörande motion från Ted Bondesson (SD) 
och Fredrik Ottesen (SD) om bostäder för nyanlända.
Servicenämndens § 82 yttrande rörande motion från Ted Bondesson (SD) och 
Fredrik Ottesen (SD) om bostäder för nyanlända.
Tjänsteskrivelse 2019-09-13

Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har inkommit 
med yttranden som sammanfattningsvis konstaterar Eslövs kommuns nuvarande 
modell för bosättning av nyanlända som väl fungerande. Servicenämndens yttrande 
fasställer att de för närvarande inte har ansvar för bostäder för nyanlända. Att 
tillämpa den så kallade ”Staffanstorpsmodellen” skulle kunna leda till socialt och 
ekonomiskt utanförskap för gruppen nyanlända, samt risk att kommunen inte 
uppfyller barnkonventionens krav om barns rätt till levnadsstandard för bästa möjliga 
utveckling. 
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Vård- och omsorgsnämnden betonar vidare att man idag använder sig av en beprövad 
och funktionell metod gällande mottagande av nyanlända personer som anvisas till 
kommunen. Bedömningen är att de kostnader som mottagandet medför är skäliga. 
Vidare framhävs att boendevillkoren för nyanlända personer är en viktig aspekt för 
dessa människors etablering i ett nytt samhälle. Med utgångspunkt i vetenskapliga 
studier om integration och boendefrågor är nämndens bedömning att förslaget som 
motionen beskriver, skulle kunna hämma etableringsprocessen för nyanlända 
personer. Den typ av boenden som föreslås i motionen kan leda till en geografisk 
isolering, då man inte bor i det ordinära bostadsbeståndet. 

Både vård- och omsorgsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
framhäver således risker i sina yttranden.  Om dagens fungerande modell med mål 
om permanenta boenden ersätts med tillfälliga lösningar riskerar mottagandet av 
nyanlända att försämras och etableringstiden förlängas ytterligare. 
Kommunledningskontoret instämmer i riskanalyserna och vill lyfta fram att boende 
är en så pass viktig del i etableringen varför tillfälliga och försämrade 
boendelösningar kan komma att hindra individers väg till arbete eller studier. 

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden

Eva Hallberg Åsa Simonsson 
Kommundirektör Avdelningschef 
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§ 143 KS.2019.0024

Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen 
(SD) - om ökat underhåll av kommunens parker 

Ärendebeskrivning 
En motion har lämnats till kommunfullmäktige från Ted Bondesson (SD) och Fredrik 
Ottesen (SD) om parkskötsel, ökat underhåll av kommunens parker. Motionen har 
remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

I motionen föreslås följande:
- att berörda nämnder och förvaltningen får i uppdrag att förbättra belysningen i
Skytteskogen.
- att berörda nämnder och förvaltningar får i uppgift att rensa bort döda grenar och
träd från Skytteskogen.
- att berörda nämnder och förvaltningar får i uppgift att se till att en upprustning av
Skytteskogen genomförs som inkluderar restaurering av stigar och bortrensning av
oönskat sly och ogräs.
- att höja ambitionen för årligt underhåll av samtliga av kommunens parker.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut: Motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD)

Ökat Underhåll av kommunens parker
 Motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) Ökat underhåll av

kommunens parker
 Kommunfullmäktiges beslut § 15, 2019 Remittering av motion från Ted

Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) Ökat underhåll av kommunens parker
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 87, 2019. Yttrande över motion

angående ökat underhåll av kommunens parker

Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att 
motionen avslås med hänvisning till att föreslagen höjning av ambitionsnivån och de 
av förvaltningen beskrivna behoven ska regleras inom ramen för befintlig 
budgetprocess.

Kommunledningskontoret har inget att tillägga till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
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Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar ändring av förslag till beslut, till att motionen ska 
anses besvarad.

Janet Andersson (S), Sven-Olov Wallin (L) och Ted Bondesson (SD) yrkar bifall till 
Catharina Malmborgs (M) yrkande.

Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad.

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Motion om  narkskiitsel
Ökat  underhåll  av kommunens parker

Parker är viktiga mötesplatser inne i staden där människor kan ta del av en grönska som ofta

saknas i övriga delar av stadslivet. Tyvärr faller skötseln och underhållet av Eslövs parker och
grönområde efter och missköts i hög grad idag.

Under slutet av sommaren kan gräs och undervegetationen på Oklippta ställen i parken

Skytteskogen vara nästan i brösthöjd. Detta får hela parken att kännas misskött och den tappar
mycket av sin annars luftiga känsla. Likaså är det ett problem att det Oklippta gräset sänker

kvaliteten på stadens frisbee—golfbana då golfare ofta tvingas leta efter sina diskar i detta höga
gras.

Döda grenar som—hänger kvar i träden förfular parken och utgör samtidigt en risk för de
människor som rör sig under träden.

Det allmänna och löpande underhållet av parken är också eftersatt. På vissa ställen har stigarna
blivit delvis övervuxna. Sly och ogräs har fått växa fritt och de historiska skyttevallarna blir
alltmer övervuxna för vart år som går.

Stora delar av parken saknar helt belysning vilket gör den extremt mörk redan på kvällarna något
som höjer ottyggheten för de som rör sig kring området vid dessa tider.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

—  Att berörda nämnder och förvaltningen får i uppdrag att förbättra belysningen i
Skytteskogen

— Att berörda nämnder och förvaltningar får i uppgift att rensa bort döda grenar och träd

från Skytteskogen.

— Att berörda nämnder och förvaltningar får i uppgift att se till att en upprustning av

Skytteskogen genomförs som inkluderar restaurering av stigarna och bortrensning av

oönskat sly och ogräs.

—  Att höja ambitionen för årligt underhåll av samtliga av kommunens parker.

För Sverigedemokraterna Eslöv

Ted Bondesson  (SD) Fredrik Ottesen  (SD)

Vice Gruppledare Gruppledare

Sverigedemokraterna Eslöv
E—post: eslov@sven'gedemokratema.se  l  Hemsida: eslovsverigedemokraternase
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Motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen 
(SD) Ökat Underhåll av kommunens parker

Ärendebeskrivning
En motion har lämnats till kommunfullmäktige om parkskötsel, ökat underhåll av
kommunens parker. Motionen har remitterats till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Motionen
kommer från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD). I motionen föreslås
följande: 
- att berörda nämnder och förvaltningen får i uppdrag att förbättra belysningen i
Skytteskogen.
- att berörda nämnder och förvaltningar får i uppgift att rensa bort döda grenar och
träd från Skytteskogen.
- att berörda nämnder och förvaltningar får i uppgift att se till att en upprustning av
Skytteskogen genomförs som inkluderar restaurering av stigar och bortrensning av
oönskat sly och ogräs.
- att höja ambitionen för årligt underhåll av samtliga av kommunens parker.

Beslutsunderlag
 Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD)

Ökat underhåll av kommunens parker MOS.2019.0311
 Motion. Motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) Ökat

underhåll av kommunens parker
 Kommunfullmäktiges beslut § 15, 2019. Motion från Ted Bondesson (SD)

och Fredrik Ottesen (SD) Ökat underhåll av kommunens parker

Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att 
motionen avslås med hänvisning till att föreslagen höjning av ambitionsnivån och de 
av förvaltningen beskrivna behoven ska regleras inom ramen för befintlig 
budgetprocess. 
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Kommunledningskontoret har inget att tillägga till Miljö- och 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Miljö och Samhällsbyggnad
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden

Eva Hallberg Åsa Simonsson 
Förvaltningschef Tillväxtchef
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§ 87 MOS.2019.0311

Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen 
(SD) - Ökat underhåll av kommunens parker 

Ärendebeskrivning 
En motion har lämnats till kommunfullmäktige om parkskötsel, ökat underhåll av 
kommunens parker. Motionen har remitterats till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 10 september 2019. Motionen 
kommer från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD). I motionen föreslås 
följande:
”- att berörda nämnder och förvaltningen får i uppdrag att förbättra belysningen i 
Skytteskogen.
- att berörda nämnder och förvaltningar får i uppgift att rensa bort döda grenar och
träd från Skytteskogen.
- att berörda nämnder och förvaltningar får i uppgift att se till att en upprustning av
Skytteskogen genomförs som inkluderar restaurering av stigar och bortrensning av
oönskat sly och ogräs.
- att höja ambitionen för årligt underhåll av samtliga av kommunens parker.”
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2019-05-28. Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD) och

Fredrik Ottesen (SD) Ökat underhåll av kommunens parker
 Motion. Motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) Ökat

underhåll av kommunens parker
 Kommunfullmäktiges beslut § 15, 2019. Motion från Ted Bondesson (SD) och

Fredrik Ottesen (SD) Ökat underhåll av kommunens parker

Beredning
Trollsjöparken består både av Skytteskogen och av Sahlins park. I nedan text 
används namnet Trollsjöparken när det syftar på hela området.

Ny belysning kommer att sättas upp i de västra delarna av Trollsjöparken under 
2019. Övrig belysning i Trollsjöparken kommer i samband med detta ses över och 
armatursbyte kommer ske.

Under vårvintern 2019 utfördes en större rensning av döda grenar i trädens kronor 
och döda träd i Trollsjöparken. Rensning av döda grenar har framförallt utförts längs 
med gångstråk samt i Sahlins park. I Skytteskogen kvarstår behovet delvis.

Faunadepåer av de avverkade trädens stammar och grenar har placerats ut i 
Trollsjöparken, för att öka den biologiska mångfalden genom att främja vedlevande 
arter. Olika typer av park/grönområden/natur behövs i vår stad och byar dels för våra 
invånares möjlighet till rekreation men även för den biologiska mångfalden.
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Miljö och Samhällsbyggnad vill belysa skillnaden mellan drift och underhåll. Drift är 
åtgärder med ett förväntat intervall minst en gång per år, vilka syftar till att 
upprätthålla funktionen. Det våra driftentreprenörer utför till Eslövs kommun idag är 
till största del drift, så som att klippa gräs, klippa häckar, ta om hand löven på hösten 
samt att plocka skräp. Underhåll är åtgärder som syftar till att återställa funktionen. 
När det kommer till underhåll så har kommunen idag ingen plan för det 
återkommande underhållet som behöver utföras i våra parker och grönområde.

Ett exempel på skillnaden mellan drift och underhåll är när man placerar ut en ny 
bänk i samband med ett investeringsprojekt. Att tvätta bänken är en driftåtgärd som 
görs årligen. Men att olja in eller måla om bänken eller byta en bräda är en 
underhållsåtgärd, vilken har längre tidsintervall än årligen. Eslövs parker och 
grönområden har på grund av bristande underhåll i många år idag en underhållsskuld. 
Detta blir följden när inte resurser funnits/finns att planera och utföra 
underhållsåtgärder. När underhållet under lång tid har brustit behöver man i många 
fall göra en reinvestering för att återställa funktionen. Exempel på detta är att under 
1960- och 70-talet planterades det mycket buskage som idag är förväxta. 
Kommunens driftentreprenörer klipper idag endast in buskage där de växer över eller 
skymmer trafikytor, vilket är rena säkerhetsåtgärder. När det kommer till större 
åtgärder så som föryngringsbeskärning som utförs för att återskapa funktionen, vilket 
är en underhållsåtgärd så utförs detta ej då det inte ryms inom budgeten. Liknande 
exempel är kommunens grusgångar. Anlitad driftentreprenör harvar grusgången flera 
gånger per år för att få bort ogräset. Att lägga på nytt grus är en underhållsåtgärd och 
utförs idag endast om åtgärden är akut och av säkerhetsskäl måste åtgärdas.

Under 2018 restaurerades en del av våra grusgångar i parker och grönområden som 
en reinvestering på årsanslagen, då de på grund av bristande underhåll förlorat sin 
funktion. Medel som till exempel skulle kunna ha använts till försköning istället för 
rena säkerhetsåtgärder, om underhållet varit i balans.

Under 2018 och 2019 har tillfälliga extra personella resurser kunnat avsättas p g a 
omdisponering av medel då förvaltningen haft vakanser och tjänstledigheter. För att 
identifiera kommunens underhållsbehov avseende grönområden och parker så 
behövs det tas fram en plan för detta arbete. Tillgängliga och avsatta resurser 
används huvudsakligen för att följa upp det absolut nödvändigaste, vilket gör att 
förvaltningen inte bedömer det som möjligt att ta fram denna plan inom ramen för 
dessa resurser. Förvaltningen ser inte heller någon möjlighet att i nuläget göra 
omprioriteringar avseende befintliga resurser för att få utrymme att åtgärda befintlig 
underhållsskuld.

I underhållsplanen ska man kunna följa vilka åtgärder som krävs för att återställa 
funktionen och ta hand om våra parker och grönytor framöver. Genom ett planerat 
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underhåll och ett underhåll i balas kan man minska behovet av reinvestering av ytor 
som förlorat sin funktion. Underhållsplanen och åtgärder efter planen är dels viktigt 
för att upprätthålla den standard som skapas när ytor byggs om i ett 
investeringsprojekt. Men även för att ta hand om och återställa funktionen i samtliga 
parker och grönområden. Planen blir således en viktig del för att såväl kunna 
definiera önskvärd ambitionsnivå som att kunna avsätta tillräckliga resurser för 
denna ambitionsnivå.

Miljö och Samhällsbyggnad ser även behov av en trädpolicy och en trädvårdsplan för 
att kunna arbeta långsiktigt med kommunens träd. I trädpolicyn fastställs vilka 
principer och tillvägagångssätt som finns för dessa träd. På detta sätt vet alla som 
arbetar med eller i närheten av träd vad som gäller, men även kommunens 
medborgare. Trädvårdsplan behövs för att få en bild av hur kommunens träd mår 
idag samt planera hur Miljö och Samhällsbyggnad ska ta hand om dem framöver. 
Förvaltningen vill minimera säkerhetsrisker med våra träd och skapa trygga miljöer 
för våra medborgare. Samt att trygga kommunens trädbestånd i kommunen framöver, 
dels genom en återplanteringsplan i trädpolicyn samt att ta hand om de befintliga 
träden.

För att ta fram såväl underhållsplan som trädpolicy och trädvårdsplan så behövs en 
separat bedömning göras av resursbehovet till detta arbete. Med dessa planer är det 
sedan möjligt att identifiera hur stort resursbehovet är för att upprätthålla underhållet 
av kommunens parker och grönområden samt för att kunna återställa och bibehålla 
önskvärd funktion.

Miljö och Samhällsbyggnad har i samband med budgetdialogen under våren lyft 
fram behovet av att definiera kommunens ambitionsnivå avseende bl a underhåll av 
kommunens grönområden och parker och tilldela resurser i enlighet med önskad 
nivå.
Beslut
- Föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att föreslagen 
höjning av ambitionsnivån och de av förvaltningen beskrivna behoven ska regleras 
inom ramen för befintlig budgetprocess.
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Staben
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§ 145 KS.2018.0522

Yttrande över motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) 
och Mauricio Sanchez (V) - om gratis kollektivtrafik för 70+ i Eslövs 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Lars Holmström (V) med flera har till kommunfullmäktige lämnat in en motion där 
de föreslår:
- att kommunfullmäktige beslutar att införa gratis kollektivtrafik i Eslövs kommun
för alla som är 70 år eller äldre.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
och kommunstyrelsen för yttrande.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut: Yttrande över motion från Lars Holmström (V), Umihana

Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) Gratis kollektivtrafik för 70+ i Eslövs
kommun

 Motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez
(V) Gratis kollektivtrafik för 70+ i Eslövs kommun

 Kommunfullmäktiges beslut § 110, 2018 Remittering av motion från Lars
Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) Gratis
kollektivtrafik för 70+ i Eslövs kommun

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 84, 2019. Motion gällande
Gratis kollektivtrafik för 70+ i Eslövs kommun

Beredning
Skånetrafiken erbjuder ett koncept som heter Seniorkortet där varje person som är 70 
år eller äldre får ett seniorkort hemskickat till sig. För varje resa som de gör inom 
kommunen kommer Eslövs kommun att faktureras för denna resa, i nuläget 17,50 
kronor/resa. För att kunna införa gratis kollektivtrafik i Eslövs kommun för de som 
är 70 år eller äldre behövs det ett avtal med Skånetrafiken. Dialog förs för närvarande 
med Skånetrafiken angående vad det skulle kosta för Eslövs kommun att införa 
Seniorkortet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt yttrande att det förslag som 
Vänsterpartiet har med i sin motion finns medtaget i det nyligen antagna kommunala 
handlingsprogrammet 2019-2022. I Handlingsprogrammet står det som ett uppdrag: 
”inför fria bussresor för äldre”. Med hänsyn till att innehållet i motionen finns i 
kommunala handlingsprogram 2019-2022 bedömer miljö- och 
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samhällsbyggnadsnämnden att frågan hanteras med utgångspunkt av innehållet i det 
politiska handlingsprogrammet, och anser att frågan därigenom är besvarad.

Frågan om hur gratis bussresor för äldre ska införas utifrån de intentioner som lagts 
fram i den politiska majoritetens handlingsprogram för 2019-2022 är under 
utredning, och olika former kommer att undersökas. För att inte begränsa detta arbete 
föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar ändring av förslag till beslut, till att motionen ska 
anses besvarad.

Sven-Olov Wallin (L), Janet Andersson (S) och Mikael Wehtje (M) yrkar bifall till 
Catharina Malmborgs (M) yrkande.

Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad.

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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Motion  till kommunfullmäktige

Gratis kollektivtrafik för 70+ i  Eslövs kommun

Gratis kollektivtrafik för äldre är en viktig social fråga.

Det ger möjlighet för kontakter, möjlighet att komma till släkt och vänner, till mötesplatser och

aktiviteter. Kort sagt till ett rikare socialt liv för äldre.

Dessutom är ökat kollektivt resande i stället för med bil bra för miljön och klimatet.

En sammanställning som SPFzs tidning Senioren gjorde för några år sedan visade att drygt 40

kommuner i landet har olika former av gratis kollektivtrafik för äldre. Sedan dess har fler

kommuner tillkommit, till exempel Lund, och ännu fler tillkommer inom kort, till exempel Malmö.

En utvärdering av gratis kollektivtrafik för äldre i Hörby kommun, som införde det  2017, visar att

de  2  479 personer, som var 70 år och äldre och därmed var berättigade till förmånen, gjorde  2  561

resor under perioden september 2017-juli  2018.

Årskostnaden för kommunen beräknas till 110  000-115  000 kronor, beräknat på en fast avgift på

50 000 kronor, plus  17:50  kronor per resa.

IEslöv fanns  4  451 kommuninvånare, som var 70 och äldre, den 31 december  2017.

I  Eslövs kommun bodde 33 236 personer vid senaste årsskiftet, i Hörby kommun 15 552 personer.

Med utfallet i Hörby som utgångspunkt skulle kostnaden för Eslövs kommun för gratis

kollektivtrafik för 70+ kunna bli något mer än det dubbla, drygt 250 000 kronor. Det vill säga långt

ifrån de summor som angivits när frågan varit uppe tidigare.

Vi yrkar

att kommunfullmäktige beslutar att införa gratis kollektivtrafik i Eslövs kommun för alla som är 70

år och äldre.

aff—f***

Lars Holmström (V gruppledare)

Umihana Rasovic (V)

Mauricio Sanchez  (V)
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§ 110 KS.2018.0522

Remittering av motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) 
och Mauricio Sanchez (V) Gratis kollektivtrafik för 70+ i Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Lars Holmström med flera (V) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion där 
de föreslår:
-"att kommunfullmäktige beslutar att införa gratis kollektivtrafik i Eslövs kommun 
för alla som är 70 år eller äldre."

Beslutsunderlag
 Motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez
(V) Gratis kollektivtrafik för 70+ i Eslövs kommun

Beslut
- Motionen remitteras till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsen för yttrande.

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
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Yttrande över motion från Lars Holmström (V), 
Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) Gratis 
kollektivtrafik för 70+ i Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning
Lars Holmström (V) med flera har till kommunfullmäktige lämnat in en motion där 
de föreslår:
-"att kommunfullmäktige beslutar att införa gratis kollektivtrafik i Eslövs kommun
för alla som är 70 år eller äldre."

Kommunfullmäktige remitterade motionen till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen för yttrande.

Beslutsunderlag
- Motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V):
Gratis kollektivtrafik för 70+ i Eslövs kommun
- Kommunfullmäktiges beslut § 110, 2018. Motion från Lars Holmström (V),
Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) - Gratis kollektivtrafik för 70+
iEslövs kommun
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 84, 2019. Motion gällande Gratis
kollektivtrafik för 70+ i Eslövs kommun

Beredning
Skånetrafiken erbjuder ett koncept som heter Seniorkortet där varje person som är 70 
år eller äldre får ett seniorkort hemskickat till sig. För varje resa som de gör inom 
kommunen kommer Eslövs kommun att faktureras för denna resa, i nuläget 17,50 
kr/resa. För att kunna införa gratis kollektivtrafik i Eslövs kommun för de som är 70 
år eller äldre behövs det ett avtal med Skånetrafiken. Dialog förs för närvarande med 
Skånetrafiken angående vad det skulle kosta för Eslövs kommun att införa 
Seniorkortet. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt yttrande att  det förslag som 
Vänsterpartiet har med i sin motion finns medtaget i det nyligen antagna kommunala 
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handlingsprogrammet 2019-2022. I Handlingsprogrammet står det som ett uppdrag: 
”inför fria bussresor för äldre”. Med hänsyn till att innehållet i motionen finns i 
kommunala handlingsprogram 2019-2022 bedömer Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att frågan hanteras med utgångspunkt av innehållet i det 
politiska handlingsprogrammet, och anser att frågan därigenom är besvarad.

Frågan om hur gratis bussresor för äldre ska införas utifrån de intentioner som lagts 
fram i den politiska majoritetens handlingsprogram för 2019-2022 är under 
utredning, och olika former kommer att undersökas. För att inte begränsa detta arbete 
föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Eva Hallberg Åsa Simonsson
Kommundirektör Tillväxtchef
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Motion till kommunfullmäktige i Eslöv 

Byalagspeng

Bakgrund 

För Liberalerna är det centralt att människor har frihet att bestämma över sina egna liv. Det 

gäller till exempel att kunna påverka i sitt närområde. I Eslövs mindre samhällen finns byalag 

med engagerade medborgare som arbetar ideellt för att förbättra sin hemort. Byalagen är en 

viktig resurs för utvecklingen i kommunen. De kan uträtta underverk med relativt små medel 

utifrån sin kunskap om och sitt intresse för hembygden.  

Liberalerna vill ta fasta på detta och satsa på byarna genom att satsa på byalagen, stötta deras 

verksamhet och ge dem större inflytande. Att kunna påverka hur platsen där man bor ska 

utvecklas handlar om frihet och egenmakt. Demokrati, helt enkelt. 

Liberalerna föreslår att man inrättar ett grundbidrag på till att börja med 10 000 kr/år, för 

smärre och löpande kostnader, exempelvis porto, kopiering, aktiviteter …  Det skall också gå 

att söka projektbidrag ur en särskild pott avsedd för lokala utvecklingsprojekt. Projektbidraget 

får sökas för specifika projekt som ett byalag vill genomföra. Liberalerna vill att kommun-

ledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på hur ett sådant system kan utformas. 

Liberalerna föreslår kommunfullmäktige att besluta 

att införa ett system med byalagspeng enligt ovan 

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utforma systemet 

2018-08-XX 

För Liberalerna Eslöv 

Astrid Nilsson, Göran Frank, John Fidler 
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Sammanträdesprotokoll
2018-09-24

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 90 KS.2018.0441

Remittering av motion från Astrid Nilsson (L), Göran Frank (L) och John 
Fidler (L) om att införa ett system med byalagspeng 

Ärendebeskrivning
Astrid Nilsson (L), Göran Frank (L) och John Fidler (L) har till kommunfullmäktige 
lämnat en motion där de yrkar på att kommunfullmäktige beslutar:
"- att införa ett system med byalagspeng enligt motionen
- att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att utforma system."

Beslutsunderlag
 Motion från Astrid Nilsson (L), Göran Frank (L) och John Fidler (L) om att
införa ett system med byalagspeng

Beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
och Kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast den 12 mars 2019.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Kultur- och fritidsnämnden

§ 63 KOF.2018.0211

Yttrande  på motion om att  införa  ett system med byalagspeng

Ärendebeskrivning

Astrid Nilsson (L), Göran Frank (L) och Johan Fidler (L) har till kommunfullmäktige

lämnat en motion där de yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att införa ett

system med byalagspeng och att ge Kommunledningskontoret  i  uppdrag att utforma

stystem. Motionen remitteras till kommunstyrelsen, Milj ö— och

samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast 12

mars.

Beslutsunderlag

. Yttrande på motion om att införa ett system med byalagspeng

. Kommunfullmäktiges beslut 2018-09—24 § 90 Remittering av motion från Astid

Nilsson (L), Göran Frank (L) och John Fidler (L) om att införa ett system med

byalagspeng

. Motion från Astid Nilsson (L), Göran Frank (L) och John Fidler (L) om att införa

ett system med byalagspeng

0  Kultur- och fritidsnämndens beslut § 28 2019-02-13 Yttrande på motion om att

införa ett system med byalagspeng

Beredning

Kultur- och fritidsnämnden tycker det är viktigt att byarna fortsätter att utvecklas och

om en byalagspeng kan stimulera utvecklingen, så är det bra att utreda vidare om ett

sådant system kan utformas och finansieras.

Beslut

Kultur- Fritidsnämnden anser att eftersom det finns ett system för byalagspeng med i

majoritetens handlingsprogram är denna motion besvarad.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

I

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2019-05-15

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 66 MOS.2018.1339

Yttrande över motion från Astrid Nilsson (L), Göran Frank (L) och John 
Fidler (L) om att införa ett system med byalagspeng 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Astrid Nilsson (L), Göran Frank 
(L) och John Fidler (L) till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Motionen yrkar på
att kommunfullmäktige beslutar om att införa ett system med byalagspeng och att
Kommunledningskontoret ska utforma systemet.

Motionen innehåller ett förslag om att ett grundbidrag på 10 000 kronor ska betalas 
ut för byalagens smärre och löpande avgifter och ett andra förslag om att det ska vara 
möjligt för byalagen att söka projektbidrag ur en speciell pott avsedd för lokala 
utvecklingsprojekt
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2019-05-10. Yttrande över motion från Astrid Nilsson (L),

Göran Frank (L) och John Fidler (L) om att införa ett system med byalagspeng
 Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-24 § 90. Yttrande över motion från Astrid

Nilsson (L), Göran Frank (L) och John Fidler (L) om att införa ett system med
byalagspeng

 Motion. Yttrande över motion från Astrid Nilsson (L), Göran Frank (L) och John
Fidler (L) om att införa ett system med byalagspeng

Beredning
Den aktuella motionen kan vid en första anblick verka enkel att ställa sig positiv till 
men frågan blir snabbt komplicerad då man granskar den.

Frågan om det föreslagna grundbidraget för byalagens löpande kostnader bör 
hanteras av Kultur- och fritidsnämnden som har rutiner för sådana föreningsbidrag.

Det andra förslaget angående en pott för lokala utvecklingsprojekt kan vara aktuellt 
för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i de fall projekten gäller att utveckla den 
allmänna platsmarken och andra offentliga utomhusmiljöer. Man kan även tänka sig 
att beteendepåverkande projekt avseende t.ex. hållbara transporter kan vara aktuella.

I de flesta byar, förutom i Marieholm och Löberöd, är det vägföreningar som är 
huvudmän för allmän platsmark och därför kommer de troligen att involveras i 
många av dessa utvecklingsprojekt. Några frågor som bör utredas vidare är:
Hur ska samarbetet med vägföreningarna fungera vid dessa projekt? Vem ska ha 
ansvar för projektets långsiktiga kvalitet och dess driftvänlighet?
En del projekt kan troligen anses lyda under LOU, Lagen om Offentlig Upphandling, 
vilket innebär att en regelrätt upphandling måste ske eller att en redan upphandlad 

1 ( 2 )86 ( 95 )



Sammanträdesprotokoll
2019-05-15

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

entreprenör måste utföra arbetet.
Vilka föreningar ska vara berättigade att söka projektpengar?
Hur ser vi till att projektpengarna fördelas rättvist mellan byalagen? Vi ser det som 
att det kan finnas olika behov i de olika byarna vilket kan göra det svårt att bedöma 
vilka som ska ta del av pengarna. En känsla av orättvisa kan uppkomma.
Vilka utvecklingsprojekt ska vara bidragsberättigade? Ur rättvisesynpunkt bör det 
vara tydligt vilka sorters projekt som kan komma i fråga.
Hur ska redovisningen av projekten ske? En förutbestämd utvärdering av kvaliteten 
och måluppfyllelsen bör ske på alla projekt.
Vad händer då den beviljade budgeten för utvecklingsprojektet inte hålls? De 
ekonomiska ramarna för varje projekt måste vara fasta men det dyker ibland upp 
oförutsedda utgifter i projekt. Vem tar ansvar för detta?
Hur anpassas den kommunala driftbudgeten och administrationen till förslaget?

Miljö och Samhällsbyggnad uppfattar motionens intention som att en utökad dialog 
och förståelse för byalagen angående investeringar i byarna önskas av Liberalerna. 
Denna uppfattning delar Miljö och Samhällsbyggnad till fullo. Inom ramen för 
befintlig verksamhet kan detta åstadkommas genom utökade träffar med enskilda 
byars byalag och vägföreningar, Kommunledningskontoret samt Miljö och 
Samhällsbyggnad. Prioriteringar görs i verksamhetsplaner inom berörda 
ansvarsområden för de utvecklingsprojekt och behov som då lyfts fram i samband 
med dessa möten. På så vis blir det en utökad dialog, en transparens och spårbarhet 
avseende vilka projekt som prioriteras mellan såväl byarna som mellan byarna och 
centralorten. Framförda behov och önskemål kan hanteras inom ramen för befintliga 
resurser. Även om mötena kommer att generera en del nya behov så kommer 
troligtvis dialogen att effektiviseras på ett positivt vis jämfört med idag. Det finns 
risk för att en byalagspeng genererar extra administrativa behov, men skapar inte en 
effektivare dialog med byarna jämfört med idag.
Beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att motionen är besvarad genom att 
införande av stöd till utveckling av byarna finns med i majoritetens 
handlingsprogram för 2019-2022.
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Staben
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Remittering av motion från Madeleine Atlas (C) 
- Motion gällande hundrastgård
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Eslöv 2019-11-07

info@centerpartiet.se  |  centerpartiet.se

Motion gällande hundrastgård.

Hundar är en viktig del i vårt samhälle. De fyller en stor funktion ur ett hälsoperspektiv, social 
samvaro och i många fall i ett hjälpande och rehabiliterande syfte. Vi ser många äldre som 
tack vare sin hund kommer ut på välgörande promenader med många möten, inte minst med 
andra hundägare. Det finns många personer med någon form av funktionsvariation som 
behöver sin hund för att bättre kunna hantera sin vardag. Forskningen visar också att barn 
som växer upp med hund ofta får en bättre förmåga att ta ansvar och får större medvetande 
om sina känslor. För att inte tala om den stora massan som helt enkelt har hund för att det är 
så fantastiskt.

Jag tror jag pratar för den största majoriteten av dessa hundägare då jag menar att ha nära 
tillgång till inhägnade ytor att rasta sin hund har ett mycket stort värde. Framförallt för de 
som bor utan trädgård, inte är så mobila eller har en hund som inte är tillräckligt pålitlig för 
at ha lös. Dessutom får man inte ha sin hund lösspringande på större delen av året. Vi måste 
även låta dessa hundar få känna på att springa runt och busa utan ett snöre om halsen. Vi 
måste även låta dessa ägare få möjligheten av att njuta av att se sin hund vara wild and 
crazy.

Dessutom ska man inte glömma de viktiga sociala möten som sker i en hundrastgård, då 
personer med olika åldrar, olika livssituationer och olika kulturer träffas med ett gemensamt 
intresse. Det visar sig också att personer som inte själv har möjlighet att ha hund går till 
hundrastgårdar för att på så sätt få njuta av dessa härliga djur.

En hundrastgård ska vara mjuk i formerna utan skarpa hörn. Det ska finnas stockar, stubbar, 
höjder och andra föremål som skapar ett intresse för hunden. Det ska finnas bänkar som 
skapa en naturlig viloplats för ägare och övriga.

Vi yrkar:

att kommunen omgående planerar in för att bygga en första hundrastgård 
någonstans i centrala Eslöv.

När denna är på plats och varit i funktion ett tag får man ta en förnyad diskussion om det 
finns behov av att gå vidare med fler. Enligt tidigare uträkning kostar en hundrastgård ca 
160 000 kr och ca 10 000 kr i årligt underhåll.

Centerpartiet i Eslöv
Genom 

Madeleine Atlas 
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Sammanträdesprotokoll
2018-12-17

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 149 KS.2018.0644

Val till stiftelsen Haga kvarn 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att utse två styrelseledamöter med personliga ersättare 
jämte revisor med ersättare för tiden den 1 januari 2019 till och med den 31 
december 2022.

Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 16, 2018 Förslag till val till stiftelsen Haga kvarn

Beredning
Valberedningen lämnade ett förslag till kommunfullmäktige.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) föreslår Lars Karlsson (M) som ersättare för revisor. 

Beslut
I enlighet med Valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2019 till och med den 
31 december 2022:
Som styrelseledamöter utses:
- Roland Andersson (S)
- Gustav Kvant (M)
Som personliga ersättare utses:
- Arvid Frandsen (M)
- Krister Carlberg (C)
Som revisor och ersättare för revisor utses:
- Kerstin Lindström (S)
- Lars Karlsson (M)

Expedieras till 
De förtroendevalda
Stiftelsen Haga kvarn
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen
Förtroendemannaregistret
Kommunledningskontoret, löneenhet
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Sammanträdesprotokoll
2018-12-17

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 148 KS.2018.0643

Val till stiftelsen Gamlegård i Billinge 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att utse två styrelseledamöter med personliga ersättare 
jämte revisor med ersättare för tiden den 1 januari 2019 till och med den 31 
december 2022.

Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 15, 2018  Förslag till val till stiftelsen Gamlegård i

Billinge

Beredning
Valberedningen lämnade ett förslag till kommunfullmäktige.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) föreslår Lars Karlsson (M) som ersättare för revisor. 

Beslut
I enlighet med Valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2019 till och med den 
31 december 2022:
Som styrelseledamot utses:
- Bernt Nilsson (S)
- Arvid Frandsen (M)
Som personlig ersättare utses:
- Lars-Göran Blixt (S)
- Gustav Kvant (M)
Som revisor och ersättare för revisor utses:
- Kerstin Lindström (S)
- Lars Karlsson (M)

Expedieras till 
De förtroendevalda
Stiftelsen Gamlegård i Billinge
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningskontoret, Ekonomiavdelningen
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
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Fyllnadsval av ledamot till Samarbetsnämnden 
Revingehed 
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Sammanträdesprotokoll
2018-12-17

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 154 KS.2018.0649

Val till Samarbetsnämnden Revingehed 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att utse fyra ledamöter och fyra ersättare till 
Samarbetsnämnden Revingehed för perioden den 1 januari 2019 till och med den 31 
december 2022.

Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 21, 2018 Förslag till val till Samarbetsnämnden

Revingehed

Beslut
I enlighet med Valberedningens förslag för tiden den 1 januari 2019 till och med den 
31 december 2022:
Som ledamöter utses:
- Johan Andersson (S)
- Håkan Ellerström (M)
- Annika Wiking (MP)
- Kerstin Brink (SD)
Som ersättare utses:
- Claes Jönsson (S)
- Claus-Göran Wodlin (M)
- Håkan Olsson (C)
- Per Fritz (SD)

Expedieras till 
De förtroendevalda
Samarbetsnämnden Revingehed
Kommunledningskontoret, löneenhet
Förtroendemannaregistret
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