Sammanträdesprotokoll
2020-12-14
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Medborgarhuset, A-salen eller på distans kl. 16:00-20:00

Beslutande

Johan Andersson (S)
Lena Emilsson (S) (ordförande)
Tony Hansson (S)
Janet Andersson (S)
David Westlund (S)
Marianne Svensson (S)
Mats Löfström (S)
Naida Mahmutovic (S)
Naser Gohari (S)
Tina Löfström (S)
Istvan Barborg (S)
Agneta Nilsson (S)
Catharina Malmborg (M)
Mikael Wehtje (M) (vice ordförande) §§115-129
Bengt Andersson (M)
Christine Melinder (M)
Peter Sjögren (M)
Bo-Göran Hansen (M)
Lena Hugosdotter Sundberg (M)
Tony Ekblad (M)
Margaretha Holmquist (L)
Sven-Olov Wallin (L)
Fredrik Ottesen (SD)
Ronny Thall (SD)
Marlén Ottesen (SD)
Håkan Jölinsson (SD)
Bo Broman (SD) (2:e vice ordförande)
Thomas Bondesson (SD)
Cvetanka Bojcevska (SD)
Ted Bondesson (SD)
Kari Kajén (SD)
Jimmie Ramquist (SD) §§115-129
Dennis Larsen (SD)
Mats Andersen (SD) §§115-129
Göran Granberg (-)
Annette Linander (C)
Ingemar Jeppsson (C)
Madeleine Atlas (C)
Jasmina Muric (C)
Bertil Jönsson (C)
Umihana Rasovic Kasumovic (V)
Lars Holmström (V)
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Mauricio Sanchez (V)
Rickard Sallermo (MP)
Henrik Månsson (S) ersätter Lars Månsson (S)
Amila Pasic (S) ersätter Jenny Pernton (S)
Gabriel Barjosef (S) ersätter Kerstin Ekoxe (S)
Rikard Malmborg (M) §114 ersätter Mikael Wehtje (M) (vice
ordförande)
Claus-Göran Wodlin (M) ersätter Marcus Quist (M)
Kent Björk (SD) §114 ersätter Jimmie Ramquist (SD)
Yngve Mark (SD) §114 ersätter Mats Andersen (SD)
Sofia Hagerin (C) ersätter Anders Molin (C)
Lennart Nielsen (MP) ersätter Lars Ahlfors (MP)
Samuel Estenlund (KD) ersätter Benjamin Ülger (KD)
Ej tjänstgörande
ersättare

Jan-Åke Larsson (S)
Anna Biegus-Nilsson (S)
Kire Gelevski (S)
Hanna Barjosef (S)
Rikard Malmborg (M) §§115-129
Oliver Hansen (M)
Håkan Bjelkengren (M)
Erik Holmquist (L)
Nicklas Nilsson (L)
Kent Björk (SD) §§115-129
Kristian Zahtila (SD)
Yngve Mark (SD) §§115-129
Ronny Färnlöf (SD)
Mikael Sonander (C)
Krister Carlberg (C)
Eva Rebbling (V)
Kerstin Brink (SD)

Övriga närvarande

Anette Persson (sekreterare)
Agneta Fristedt (kommunjurist)
Patrik Linder (avdelningschef juridiska avdelningen)

Utses att justera

Mats Löfström (S)
Ronny Thall (SD)

Justeringens plats o tid

Kommunledningskontoret, 2020-12-18

Protokollet omfattar

§§114-129
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Sekreterare
Anette Persson

Ordförande
Lena Emilsson (S)
Justerande
Mats Löfström (S)
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Innehåll
§114

Val av protokolljusterare

§115

Antagande av Budget 2021 samt flerårsplan 2022-2024 inklusive
investerings- och exploateringsbudget samt beslut om låneförpliktelser
och nyupplåningsram för 2021

§116

Upphävande av kommunfullmäktiges beslut § 111, 2020

§117

Avsägelse från Per Rosenqvist (C) från samtliga politiska uppdrag samt
fyllnadsval till posten som andre vice ordförande i kultur- och
fritidsnämnden

§118

Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter
Charlotte Jönsson (KD)

§119

Avsägelse från Hanna-Mia Hellberg (C) från uppdraget som ledamot i
vård- och omsorgsnämnden samt val därav

§120

Avsägelse från Lars Ahlfors (MP) från uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige och ersättare i valberedningen samt val därav

§121

Antagande av Lokalförsörjningsplan 2021-2025

§122

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Inrätta bytes-uthyrnings sida på
Eslövs hemsida för överbliven och utrangerad kommunal utrustning

§123

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

§124

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Införande av ekologisk budget

§125

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Införa program för grön
investerings- och återväxtfond

§126

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - om att ta tillvara slyresurser i
kommunen

§127

Svar på motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) samt
Mauricio Sanchez - Förlängning av regionbuss 108 till Eslöv med utökad
turtäthet

§128

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i dagspressen

§129

Anmälningar för kännedom
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§ 114
Val av protokolljusterare
Mats Löfström (S) och Ronny Thall (SD) utses att jämte ordföranden justera dagens
protokoll den 18 december 2020.
Bo-Göran Hansen (M) utses till ersättare.

Paragrafen är justerad
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§ 115

KS.2020.0001

Antagande av Budget 2021 samt flerårsplan 2022-2024 inklusive
investerings- och exploateringsbudget samt beslut om låneförpliktelser
och nyupplåningsram för 2021
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att anta förslag till budget 2021 och plan för åren 20222024 inklusive investerings- och exploateringsbudget. Investeringsbudgeten omfattar
fem år. Kommunfullmäktige har vidare att besluta om låneförpliktelser och
nyupplåningsram för 2021.
Beslutsunderlag
 Talarordning vid budgetsammanträde 2020
 KS beslut § 158, 2020 Förslag till Budget 2021 samt flerårsplan 2022-2024
inklusive investerings- och exploateringsbudget samt skattesats för 2021 och
låneförpliktelser och nyupplåningsram
 Styrande majoritetens förslag till budget 2021 samt flerårsplan 2022-2024
inklusive investerings- och exploateringsbudget till kommunfullmäktige
 Förslag till budget 2021 och ekonomisk plan
 Central samverkan budget 2021
 Bilaga 1 Lärarnas riksförbunds yrkanden budget för 2021
 Bilaga 2 Lärarförbundets yrkande budget 2021
 Bilaga 3 Visions yrkanden budget 2021
 Bilaga 4 gemensamma yrkanden budget 2021
 Sverigedemokraterna Eslövs budget 2021 med flerårsplan 2022-2024 till
kommunfullmäktige
 Vänsterpartiets tilläggsyrkande till budget 2021
 Centerpartiets budgetskrivelse med kommentarer på kommunstyrelsens förslag
till drifts och investeringsbudget för 2021
 Kristdemokraternas vision 2021-2024 budgetyrkande
Beredning
Kommuninvest begär årligt förtydligat borgensåtagande från kommunen varför
kommunfullmäktige föreslås fastställa nedanstående förslag till borgensåtagande.
Kommunens borgensåtagande i förhållande till Kommuninvest avser i huvudsak
Eslöv Bostads AB lånebehov.
Den styrande majoritetens förslag till budget är lagd utifrån oförändrad skattesats för
2021.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till budget 2021
samt flerårsplan 2022-2024 inklusive investerings- och exploateringsbudget.
Justerares signatur
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Kommunfullmäktige föreslås att såsom 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 lånebelopp om 1,7 miljarder kronor
samt att fastställa nyupplåningsramen för kommunen inklusive upplåning till VA
SYD till 600 miljoner kronor för 2021.
Budgetdebatten inleds med att varje parti presenterar sitt budgetförslag.
Talare:
Johan Andersson (S)
Catharina Malmborg (M)
Sven-Olov Wallin (L)
Fredrik Ottesen (SD)
Madeleine Atlas (C)
Umihana Rascovic Kasumovic (V)
Rickard Sallermo (MP)
Samuel Estenlund (KD)
I den efterföljande debatten, med möjlighet till replik deltar:
Johan Andersson (S) med replik från Fredrik Ottesen (SD) och Umihana Rascovic
Kasumovic (V).
Bertil Jönsson (C) med replik från Johan Andersson (S).
Catharina Malmborg (M) med replik från Fredrik Ottesen (SD).
Fredrik Ottesen (SD) med replik från Catharina Malmborg (M).
Göran Granberg (-).
Ted Bondesson (SD) med replik från Johan Andersson (S).
Fredrik Ottesen (SD) med replik från Johan Andersson (S) och Göran Granberg (-).
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt avslag
till Sverigedemokraternas förslag till budget samt Kristdemokraternas och
Vänsterpartiets tilläggsyrkanden.
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt
avslag till Sverigedemokraternas förslag till budget.
Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget
inklusive kommunstyrelsens förslag till låneförpliktelser och nyupplåningsram för
2021.
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Madeleine Atlas (C) yrkar med instämmande av Bertil Jönsson (C) bifall till
kommunstyrelsens förslag till driftsbudget samt investerings- och
exploateringsbudget för 2021.
Umihana Rasovic Kasumovic (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
driftsbudget samt investerings- och exploateringsbudget för 2021 med tillägget att
tillköp ska göras av busslinje 3 och kvällsturer fram till klockan 21.30. Vidare yrkar
Umihana Rasovic Kasumovic (V) avslag till Sverigedemokraternas förslag till
budget.
Rickard Sallermo (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till driftsbudget
samt investerings- och exploateringsbudget för 2021 samt avslag till
kommunstyrelsens förslag till flerårsbudget och Sverigedemokraternas förslag till
budget.
Samuel Estenlund (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till driftsbudget
samt investerings- och exploateringsbudget för 2021 inklusive Kristdemokraterna
förslag till vision och plan för kommande år.
Göran Granberg (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget och avslag
till Sverigedemokraternas förslag till budget.
Beslutsgång
Ordföranden inleder med att ställa kommunstyrelsens förslag om låneförpliktelser
och nyupplåningsram för 2021 under proposition och finner att kommunfullmäktige
antar desamma.
Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens och
Sverigedemokraternas förslag till budget och finner att kommunfullmäktige antar
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på Kristdemokraternas förslag till vision och finner att
kommunfullmäktige avslår förslaget.
Ordförande ställer proposition på Vänsterpartiets tilläggsyrkande och finner att
kommunfullmäktige avslår detsamma.
Beslut
- Kommunfullmäktige godkänner majoritetens förslag till budget 2021 samt
flerårsplan 2022-2024 inklusive investerings- och exploateringsbudget
- Kommunfullmäktige ingår borgen såsom för egen skuld för Eslövs Bostads AB:s,
Eslövs Industrifastigheter AB:s och Mellanskånes Renhållnings AB:s sammanlagda
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 1,7 miljarder kronor.
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- Kommunfullmäktige fastställer nyupplåningsramen för kommunen inklusive
upplåning till VA SYD till 600 miljoner kronor för 2021.
Reservationer
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet om antagande av
budget 2021 till förmån för Fredrik Ottesens (SD) yrkande.
Ej deltagande i beslutet
Ledamöterna i Centerpartiet och Vänsterpartiet deltar ej i beslutet vad avser
flerårsplan 2022-2024.
Ledamöterna i Vänsterpartiet deltar ej i beslutet att anta budgeten då Umihana
Rasovic Kasumovic (V) tilläggsyrkande ej antogs.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras för rast mellan klockan 18.40 och 19.10.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Eslövs Bostads AB
Eslövs Industrifastigheter AB
Mellanskånes Renhållnings AB
VA SYD
Paragrafen är justerad
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§ 116

KS.2020.0480

Upphävande av kommunfullmäktiges beslut § 111, 2020
Ärendebeskrivning
Efter sammanträdet den 30 november uppdagades att antalet röster som avlämnats
vid den slutna omröstningen inte stämde överens med antalet ledamöter. Ordförande
föreslår därför att beslutet att entlediga Per Rosenqvist (C) från uppdraget i kulturoch fritidsnämnden samt beslutet att utse ny andre vice ordförande upphävs.
Beredning
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om upphävande under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet § 111, 2020.
Beslut
- Kommunfullmäktiges beslut § 111 av den 30 november 2020 upphävs.
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Per Rosenqvist (C)
Charlotte Jönsson (KD)
Kommunledningskontoret, löneenheten
Förtroendemannaregistret Troman
Paragrafen är justerad
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§ 117

KS.2020.0480

Avsägelse från Per Rosenqvist (C) från samtliga politiska uppdrag samt
fyllnadsval till posten som andre vice ordförande i kultur- och
fritidsnämnden
Ärendebeskrivning
Per Rosenqvist (C) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag, ledamot och andre vice
ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt kultur- och fritidsnämndens
representant i Rådet för Hälsa och Trygghet, från och med den 31 december 2020.
Kommunfullmäktige har att genomföra fyllnadsval till uppdraget som andre vice
ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt till uppdraget som ersättare i samma
nämnd efter Charlotte Jönsson (KD) som automatiskt flyttas upp till uppdraget som
ledamot, då nämnden är vald enlig Lag (1992:339) om proportionellt valsätt.
Beredning
Valberedningen har sammanträtt och föreslår Mauricio Sanchez (V) till uppdraget
som andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Yrkanden
Umihana Rasovic Kasumovic (V) yrkar med instämmande av Madeleine Atlas (C),
Rickard Sallermo (MP) Samuel Estenlund (KD) och Göran Granberg (-) bifall till
valberedningens förslag.
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att Ted Bondesson (SD) ska väljas till andra vice
ordförande.
Ej deltagande i beslutet
Ledamöterna i Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna deltar ej i beslutet.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar att utse Mauricio Sanchez (V) till andre vice ordförande i kultur- och
fritidsnämnden.
Votering begärs.
Omröstning
Eftersom valet avser personval ska sluten omröstning ske. Sluten omröstning på
distans sker genom att ledamöterna anonymt avger sina röster i ett digitalt
enkätverktyg. Länk till enkäten skickas till respektive ledamots e-postadress.
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Omröstningsresultat
När 51 ledamöter röstat kontrollerar förste och andre vice ordförande att antalet
röster stämmer med antalet röstande ledamöter.
Med 13 röster för Mauricio Sanchez (V) mot 12 röster för Ted Bondesson (SD) och
26 blanka röster utses Mauricio Sanchez (V) till andra vice ordförande i kultur- och
fritidsnämnden för tiden den 31 december 2020 till och med den 31 december 2022.
Beslut
- Per Rosenqvist (C) entledigas från uppdragen från och med den 31 december 2020.
- Mauricio Sanchez (V) utses till andra vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
för tiden den 31 december 2020 till och med den 31 december 2022.
Reservationer
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för
Fredrik Ottesens (SD) yrkande.
Beslutet skickas till
Per Rosenqvist (C)
Charlotte Jönsson (KD)
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningskontoret, löneenheten
Förtroendemannaregistret Troman
Paragrafen är justerad
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§ 118

KS.2020.0480

Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter
Charlotte Jönsson (KD)
Ärendebeskrivning
I samband med att Per Rosenqvist (C) entledigades från uppdraget som ledamot i
kultur- och fritidsnämnden (se § 117, 2020) flyttades Charlotte Jönsson (KD)
automatiskt in på den vakanta ledamotsplatsen enligt Lag (1992:339) om
proportionellt valsätt. Eftersom ersättarna i kultur- och fritidsnämnden är valda med
majoritetsval har kommunfullmäktige att förrätta fyllnadsval till platsen som
ersättare efter Charlotte Jönsson (KD).
Beredning
Yrkanden
Madeleine Atlas (C) yrkar att Krister Carlberg (C) väljs till ny ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.
Beslut
- Krister Carlberg (C) väljs till ersättare i kultur- och fritidsnämnden för tiden den 31
december 2020 till och med den 31 december 2022.
Beslutet skickas till
Krister Carlberg (C)
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningskontoret, löneenheten
Förtroendemannaregistret Troman
Paragrafen är justerad
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§ 119

KS.2020.0475

Avsägelse från Hanna-Mia Hellberg (C) från uppdraget som ledamot i
vård- och omsorgsnämnden samt val därav
Ärendebeskrivning
Hanna-Mia Hellberg (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i vård- och
omsorgsnämnden.
I samband med att Hanna-Mia Hellberg (C) entledigas från uppdraget som ledamot i
vård- och omsorgsnämnden kommer Mirsen Ülger (KD) automatiskt in på den
vakanta ledamotsplatsen enligt Lag (1992:339) om proportionellt valsätt. Eftersom
ersättarna i vård- och omsorgsnämnden är valda med majoritetsval har
kommunfullmäktige att förrätta fyllnadsval till platsen som ersättare efter Mirsen
Ülger (KD).
Beredning
Yrkanden
Madeleine Atlas (C) yrkar att Marianne Rolf (C) ska väljas till ny ersättare i vårdoch omsorgsnämnden efter Mirsen Ülger (KD).
Beslut
- Hanna-Mia Hellberg (C) entledigas från uppdraget som ledamot i vård- och
omsorgsnämnden.
- Marianne Rolf (C) väljs till ersättare i vård- och omsorgsnämnden för tiden den 15
december 2020 till och med den 31 december 2022.
Beslutet skickas till
Hanna-Mia Hellberg (C)
Marianne Rolf (C)
Mirsen Ülger (KD)
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunledningskontoret, löneenheten
Förtroendemannaregistret Troman
Paragrafen är justerad
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§ 120

KS.2020.0517

Avsägelse från Lars Ahlfors (MP) från uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige och ersättare i valberedningen samt val därav
Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och
som ersättare i valberedningen.
Kommunfullmäktige har att entlediga Lars Ahlfors (MP) från uppdraget samt förrätta
fyllnadsval till uppdraget som ersättare i valberedningen.
Beredning
Yrkanden
Rickard Sallermo (MP) föreslår sig själv till uppdraget som ersättare i
valberedningen.
Beslut
- Lars Ahlfors (MP) entledigas från uppdragen.
- Avgången från kommunfullmäktige anmäls till länsstyrelsen för förnyad
röstsammanräkning.
- Rickard Sallermo (MP) utses till ersättare i valberedningen för tiden den 15
december 2020 till och med den 31 december 2022.
Beslutet skickas till
Lars Ahlfors (MP)
Rickard Sallermo (MP)
Länsstyrelsen Skåne
Kommunledningskontoret, löneenheten
Förtroendemannaregistret Troman
Paragrafen är justerad
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§ 121

KS.2020.0027

Antagande av Lokalförsörjningsplan 2021-2025
Ärendebeskrivning
Varje år antas en övergripande lokalförsörjningsplan för Eslövs kommun som anger
och beskriver kommunens målsättningar och arbete med kommunens lokalbehov.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 april 2020 att skicka
lokalförsörjningsplanen 2021-2025 på remiss till samtliga nämnder och att
yttrandena skulle vara inkomna senast september 2020. Utifrån remissvar, arbete i
kommunens övergripande lokalgrupp samt beredning av kommunens styrgrupp för
lokalfrågor har planen reviderats och ett slutligt förslag till lokalförsörjningsplan
läggs fram för antagande.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §171 Förslag till antagande av lokalförsörjningsplan
2021-2025
 Förslag till Lokalförsörjningsplan 2021-2025 daterad 6 november 2020
 Förslag till beslut; Antagande av lokalförsörjningsplan 2021-2025
 Barn- och familjenämndens beslut § 102, 2020 Yttrande över förslag till
lokalförsörjningsplan 2021-2025
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 65, 2020: yttrande i ärende
lokalförsörjningsplan 2021-2025
 Vård- och omsorgsnämndens beslut §75, 2020 Yttrande över förslag till
lokalförsörjningsplan 2021-2025
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 70, 2020 Yttrande på remiss av förslag på
lokalförsörjningsplan 2021-2025
 Servicenämndens beslut §133, 2020 Remissvar på förslag till
Lokalförsörjningsplan 2021-2025
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 117, 2020 Yttrande över förslag
till lokalförsörjningsplan 2021-2025
Beredning
Årligen tas i Eslövs kommun en lokalförsörjningsplan fram vilken är en gemensam
planeringsförutsättning för kommunens olika nämnder och verksamheter som arbetar
med lokalförsörjning. Lokalförsörjningsplan 2021-2025 är uppdelad i fyra delar, den
första delen som beskriver förutsättningarna, den andra som är den operativa
lokalförsörjningsplanen som beskriver konkreta lokalbehov och den tredje delen som
tittar på behovet av lokaler utifrån kommunens översiktsplan. Den fjärde delen finns
med för att på ett ställe samla de dokument som påverkar kommunens
lokalförsörjning.
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Från dem som arbetat med lokalfrågorna i Eslövs kommun har det funnits ett uttalat
behov av att sammanställa alla de frågor och aspekter som påverkar arbetet med
kommunens verksamhetslokaler. Därför är många strategier inskrivna utifrån dagens
praxis för att de ska bli kända av alla. Till exempel äger kommunen idag till största
del sina verksamhetslokaler, med undantag för särskilda boende som främst ägs av
Eslövs Bostads AB, Ebo men även till viss del av privata fastighetsägare Detta är
inskrivet i planen utan att någon utredning i frågan är gjord. Det samma gäller även
andra övergripande frågor och därför kommer arbetet med strategier och aspekter
fortsätta i kommande lokalförsörjningsplan. I lokalförsörjningsplanen är det inskrivet
att det är möjligt att göra avsteg från strategier och aspekter men att det då ska
motiveras och dokumenteras.
Remissvar
Remissvar har inkommit från vård- och omsorgsnämnden, barn- och
familjenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, servicenämnden, kultur
och fritidsnämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Vård- och omsorgsnämnden framförde att vissa texter behövde uppdateras då
förändringar skett sedan planen togs fram under våren 2020, dessa justeringar är
införda i planen. Vidare ansåg vård- och omsorgsnämnden att planen behöver
kompletteras med tidplaner för projekt och utredningar. Även barn- och
familjenämnden ansåg att planen behöver kompletteras med en tidplan för de olika
projekten. I förslaget till lokalförsörjningsplan 2021-2025 finns nu tidplaner, både för
investerings- och inhyrningsprojekt.
Barn- och familjenämnden liksom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
redovisade även vilka projekt de anser är angeläget att de färdigställs utan dröjsmål,
detta har tagits med vid framtagande av tidplanerna för lokalprojekten.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden påtalade i sitt yttrande vikten av att deras
ansvarsområde/arbete tas med i lokalförsörjningsplanen, detta är nu infört i planen.
Servicenämnden framförde flera olika synpunkter i sitt yttrande. Efter genomgång
med Serviceförvaltningen visar det sig att de flesta frågor som togs med i yttrandet är
beaktade i planen. Dock kvarstår frågan om uppdelning av lokalförsörjningsplanen i
flera dokument. Servicenämnden anser att lokalförsörjningsplanen bör vara ett
strategiskt inriktningsdokument från kommunfullmäktige till nämnderna och att
avsnitt i lokalförsörjningsplanen som berör riktlinjer, rutiner och arbetsbeskrivningar
ska hanteras av kommunstyrelse, nämnd eller verkställande nivå enligt reglementen.
Denna fråga kommer att beaktas i nästa års lokalförsörjningsplan.
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I kultur- och fritidsnämnden yttrande framfördes flera förändringar för Karlsrobadet.
Karlsrobadet tas inte med i lokalförsörjningsplan 2021-2025 då fastigheten ägs av ett
kommunalt bolag med egen lokalförsörjningsplanering och egen budget.
Till lokalförsörjningsplan 2021-2025 finns bilagda tidplaner för investeringar och
inhyrningar. För att säkerställa att alla berörda arbetar efter samma tidplan bör
förändringar i tidplanerna beslutas politiskt. Därför föreslås att kommunstyrelsens
arbetsutskott ges rätt att revidera tidplanerna efter beredning i styrgruppen för
lokalfrågor.
Övriga förändringar i lokalförsörjningsplanen
Under rubriken lokalförändringar har en övergripande process tagits fram. Denna
bygger på att det är kommunstyrelsen som ansvarar för lokalförsörjningen fram till
dess att projekten är identifierade genom en basutredning. Budget beviljas utifrån
basutredningen och därefter överlämnas projektet till servicenämnden. Som nämns i
planen kommer rutiner och mallar tas fram för denna process. Serviceförvaltningen
kommer att arbeta vidare med byggprojektprocessen och implementera den hos alla
berörda verksamheter.
Kapitlet om säkerhet har kortats ned och texten som tagits bort är nu införd i en
rutinbeskrivning.
Alla lokalprojekt är anpassade efter budget 2021. Mindre avvikelser finns mellan
tidplanen i budget och tidplanerna som bifogas lokalförsörjningsplanen.
Avvikelserna i budget 2021 kommer att följas upp under nästa år och i samband med
budget 2022 kommer dessa avvikelser justeras.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta planen samt att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om revideringar i tidplanerna för
investeringar och inhyrningar samt att denna rätt får delegeras till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Kommunstyrelsen beslutade vidare att under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut delegera rätten att besluta om revideringar i tidplanerna för investeringar och
inhyrningar till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslut
- Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan för åren 2021-2025 antas.
- Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om revideringar i tidplanerna för investeringar
och inhyrningar.
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- Kommunstyrelsen får rätten att besluta om att delegera om revideringar i
tidplanerna för investeringar och inhyrningar till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Paragrafen är justerad
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§ 122

KS.2019.0439

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Inrätta bytes-uthyrnings sida på
Eslövs hemsida för överbliven och utrangerad kommunal utrustning
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har enligt beslut § 111, 2019 remitterat en motion från Lars
Ahlfors (MP) - Inrätta bytes- och uthyrningssida på Eslövs kommuns hemsida för
överbliven och utrangerad kommunal utrustning till kommunstyrelsen för yttrande.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §160 Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) Inrätta bytes-uthyrnings sida på Eslövs hemsida för överbliven och utrangerad
kommunal utrustning
 Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) Inrätta bytes-uthyrningssida på Eslövs hemsida för överbliven och utrangerad
kommunal utrustning
 Kommunfullmäktiges beslut § 111, 2019 Remittering av motion från Lars
Ahlfors (MP) - Inrätta bytes-uthyrningssida på Eslövs hemsida för överbliven
och utrangerad kommunal utrustning
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Inrätta bytes-uthyrnings sida på Eslövs hemsida
för överbliven och utrangerad kommunal utrustning
Beredning
Lars Ahlfors (MP) beskriver i sin motion den så kallade delningsekonomins historia
och ger förslag på hur en sådan skulle kunna fungera med hjälp av dagens teknik.
Lars Ahlfors (MP) menar att både Eslövs kommun som organisation och stadens
invånare skulle gagnas av en digital tjänst, där resurser som i annat fall skulle ha
slängts, istället skulle kunna läggas ut för byte eller uthyrning på en av kommunen
tillhandahållen hemsida. De resurser som avses i motionen är till exempel möbler,
verktyg, ljudanläggningar och konferensutrustning.
Redan idag återanvänds överblivna möbler och dylikt inom kommunen. Detta
återbruk mellan verksamheter förmedlas främst via kommunens intranät. Det finns i
dagsläget inget stort lager med överblivna inventarier, då det mesta hittar nya
användare relativt snabbt. Sedan det nya avtalet gällande inköp av datorer gick i kraft
i februari 2020, ingår det även ett återvinningskoncept. När gamla datorer byts ut
säkerställer leverantören en säker radering av hårddiskar och därefter kan de sälja
utrustningen vidare. Kommunen får då en del av försäljningssumman. Är
utrustningen trasig, destrueras den på ett sätt som ska vara cirkulärt hållbart. När det
kommer till verksamhet som riktar sig mot invånarna, driver Eslövs kommun
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tillsammans med Skåneidrotten och Ebo det som kallas för Fritidsbanken. Där kan
privatpersoner kostnadsfritt låna sport- och fritidsutrustning i upp till två veckor.
I motionen lyfts Göteborg stad upp som ett exempel på kommun där idén som Lars
Ahlfors (MP) lyfter redan skulle vara i bruk. Göteborg stad arbetar med frågan, bland
annat under namnet Sharing cities men i det sammanhanget handlar det om att
kommunen stödjer olika initiativ från invånare, ideella organisationer och
bostadsföretag för att dessa ska kunna dela saker och tjänster, inte att kommunen hyr
ut uttjänta kommunala inventarier. De kommunala inventarierna hanteras i Göteborg
på ett liknande sätt som i Eslöv, de läggs ut för återbruk på en intern sida.
Den variant av bytes- och uthyrningssida som motionären förordar för förbrukad
kommunal utrustning riktad till allmänheten, skulle leda till en rad omkostnader som
det i dagsläget inte finns någon budget för. Det finns idag inte någon organisation
eller något system som kan hantera denna typ av verksamhet i kommunen. Det skulle
exempelvis behövas personal och ett uppdaterat lager vilket i sin tur kräver plats och
logistiska förutsättningar, något som inte finns idag.
Den typ av verksamhet som föreslås i motionen inte kan anses vara förenligt med
kommunens uppdrag och den skulle kunna stå i konflikt med rådande
konkurrenslagstiftning (3 kap. 27–32 §§ konkurrenslagen) som säger att domstol kan
förbjuda staten, kommuner och landsting att sälja varor och tjänster om dessa är
konkurrensbegränsande.
Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen ska avslås, vilket bifalles av
kommunstyrelsen.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Lars Holmström (V) yrkar med instämmande av Rickard Sallermo (MP) bifall till
motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Johan Anderssons (S) yrkande.
Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) - Inrätta bytes-uthyrningssida på Eslövs
kommuns hemsida för överbliven och utrangerad kommunal utrustning avslås.
Beslutet skickas till
Lars Ahlfors (MP)
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Paragrafen är justerad
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§ 123

KS.2019.0230

Svar på motion av från Lars Ahlfors (MP) - Påbörja ett arbete med att
införa klarspråk i verksamheten
Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken
Påbörja ett arbete med att införa klarspråk i verksamheten. I motionen framför Lars
Ahlfors (MP) vikten av att alla ska ha tillgång till och rätt förstå vad som står i texter
som skrivs av myndigheter. Lars Ahlfors (MP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att Eslövs kommun använder sig av de resurser som språkrådet erbjuder för att införa
klarspråk i verksamheten och att Eslövs kommun sätter som mål att påbörja ett aktivt
arbete med klarspråk under 2019.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019, § 59 att remittera rubricerad
motion till kommunstyrelsen för yttrande.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §161, 2020 Yttrande över motion från Lars Ahlfors
(MP) - Påbörja ett arbete med att införa klarspråk i verksamheten
 Förslag till beslut; förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) om att
påbörja ett arbete om att införa klarspråk i verksamheten
 Kommunfullmäktiges beslut § 59, 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors
(MP) - Påbörja ett arbete med att införa klarspråk i verksamheten
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Påbörja ett arbete med att införa klarspråk i
verksamheten
Beredning
Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Det
handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som
står i texter som skrivs av myndigheterna.
Klarspråk drivs av Språkrådet, avdelningen för språkvård inom myndigheten
Institutet för språk och fornminnen. Språkrådet ansvarar för språkvården i Sverige
och är Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik. Språkrådet arbetar
med att främja klarspråk på myndigheter, kommuner, regioner, universitet,
organisationer och företag.
I motionen framgår att klarspråk ”innebär ett avsteg från gammalmodiga idéer om att
texter från myndigheter och kommunala funktioner ska skrivas på så kallad saklig
kanslistsvenska vilken enbart kan tolkas med hjälp av fackpersoner”, att flera
myndigheter och kommuner arbetar med klarspråk och att Eslövs kommun också
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borde göra det. Vidare betonar motionären vikten av att ha en ”löpande kontakt med
medborgare om hur språket uppfattas i handlingar och beslut”.
Kommunledningskontoret instämmer med motionären om hur viktigt arbetet med
klarspråk är. Kommunledningskontoret prenumererar sedan flera år på Språkrådets
nyhetsbrev. Inför införandet av ny hemsida och nytt intranät utbildades också
samtliga webbredaktörer av en examinerad språkkonsult i svenska. Vidare har
kommunikationsavdelningen författat en skrift till alla medarbetare; Kommunikation
– i ditt uppdrag för medborgarens skull och utformat skrivregler. I den samlade
informationen på kommunens intranät om hur man skriver finns också information
om och länk till Myndigheternas skrivregler. Vidare finns i kommunens webbsystem
en funktion där alla redaktörer själva kan kolla sin texts så kallade lix-värde, ett
läsbarhetsindex som kan användas för att få uppfattning om hur lätt eller svår en text
är att läsa. På varje sida på eslov.se finns dessutom en ruta med texten Fick du hjälp
av informationen på sidan? Ja Nej Här kan du lämna synpunkter på sidans
information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre! Svarar man nej
på frågan har man möjlighet att klicka i vad man upplever som problem och också
skriva sin åsikt i fritext.
Kommunikationsavdelningen skulle gärna arbeta ännu mer med klarspråk och
medverka till att alla som skriver i tjänsten får utbildning i att skriva med
utgångspunkt från medborgarens kunskap och behov. I dagsläget finns inte resurser
till att arbeta mer övergripande med klarspråk.
Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen avslås, vilket bifalles av
kommunstyrelsen.
Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) om att påbörja ett arbete med att införa klarspråk
i verksamheten avslås.
Beslutet skickas till
Lars Ahlfors (MP)
Paragrafen är justerad
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§ 124

KS.2019.0434

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Införande av ekologisk budget
Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) föreslår att kommunen inför ett krav på att ha en ekologisk budget
som tas fram på samma sätt och ges samma tyngd som den ekonomiska budgeten för
att skapa ett framgångsrikt instrument för ständigt förbättrad utveckling och en
korrelation mellan sund ekonomisk utveckling och sund ekologisk utveckling.
Förslaget är att kommunen inför krav på ekologisk budget med tydligt krav på
ständig förbättring och mål på minskad klimatpåverkan för varje verksamhetsår.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 162, 2020 Yttrande över motion från Lars Ahlfors
(MP) - Införande av ekologisk budget
 Förslag till beslut; Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - införande av
ekologisk budget
 Kommunfullmäktiges beslut § 106, 2019 Remittering av motion från Lars
Ahlfors (MP) - Införande av ekologisk budget
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Införande av ekologisk budget
Beredning
Frågan om att ge samma tyngd åt en ekologisk budget som den ekonomiska är en
politiskt fråga för kommunfullmäktige i Eslöv. Krav på ekonomisk budget framgår
av kommunallagen. Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan
organismer och den miljö de lever i.
I kommunens politiska handlingsprogram framgår att långsiktig hållbarhet ska
prioriteras såväl socialt, ekonomiskt som miljömässigt och att Eslöv ska vara
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Ett aktivt miljömålsarbete ska fortsätta
och kommunen kommer att arbeta med FN:s globala mål i verksamheten genom
direkt integration. Kommunens verksamheter ska vara fossilfria och kommunen ska
vara en ekokommun. Fastigheterna ska skötas bland annat miljövänligt.
Handlingsprogrammet kompletteras och förtydligas varje år som en integrerad del av
kommunens ekonomiska budget. I årsredovisningen följs insatserna upp i en särskild
miljöredovisningsdel. Kommunens nämnder och förvaltningar har brutit ned
inriktningsmål i handlingsprogrammet och har därmed en planering för hur
inriktningsmålen ska styra verksamheten.
Kommunen har även miljömålsprogram sedan 1 juni 2016, handlingsprogram som
ekokommun och ett naturmiljöprogram som reviderats under 2020. Kommunen
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styr/bidrar till den ekologiska utvecklingen med mål och flera handlingsprogram till
skillnad mot att den ekonomiska politiska styrningen återfinns i ett samlat dokument.
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen, vilket bifalles av kommunstyrelsen.
Beslut
- Motion från Lars Ahlfors (MP) om att införa en ekologisk budget avslås.
Beslutet skickas till
Lars Ahlfors (MP)
Paragrafen är justerad
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§ 125

KS.2019.0437

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Införa program för grön
investerings- och återväxtfond
Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) föreslår att kommunen upprättar en grön investerings- och
återväxtfond och att kommunen antar ett växlingsprogram där samtliga politiska
ledamöter och ersättare avstår minst 10 procent av de arvoden och ersättningar som
de uppbär i nämnder, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, utskott med mera så att
dessa medel tillfaller fonden under resten av mandatperioden.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut; § 163, 2020 Yttrande över motion från Lars Ahlfors
(MP) - Införa program för grön investerings- och återväxtfond
 Förslag till beslut; Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - införa program för
grön investerings- och återväxtfond
 Kommunfullmäktiges beslut §109, 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors
(MP) - Införa program för grön investering och återväxt fond
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Införa program för grön investerings- och
återväxt fond
Beredning
Frågan om att införa en fond är komplex med tanke på lagstiftningens begränsningar
för kommuner och regioner att fondera medel över tid. Förvaltnings- och
utdelningsaspekter tillkommer. Landets kommuner och regioner har en laggrundad
möjlighet till fondering genom resultatutjämningsreserven samt avsättningar för
ansvarsförbindelsen avseende tjänstepensioner. Finansieringen av fonden berör dock
inte kommunens resultat/resultatöverföring och därmed blir eventuellt inte
fonderingsbegränsningarna aktuella. Medlen i fonden blir att betrakta som
kommunens tillgång och ska hanteras i redovisningen och förvaltas i enlighet med
kommunallagens bestämmelser. I det fall kommunfullmäktige beslutar inrätta
rubricerad fond kommer Kommunledningskontoret närmare att utreda frågan samt
lägga fram förslag till förvaltnings- och utdelningsvillkor.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att varje politisk ledamot och ersättare
individuellt måste ta ställning till avsättning till fonden. I motionen föreslås
fullmäktige bestämma att samtliga politiska ledamöter och ersättare avsätter minst 10
procent av arvode och ersättningar. Fullmäktiges beslut bör därmed begränsas till
beslut om att inrätta rubricerad fond och att avsättning av medel är frivilligt.
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Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen, vilket bifalles av kommunstyrelsen.
Beslut
- Motion från Lars Ahlfors (MP) om att införa program för grön investerings- och
återväxtfond avslås.
Beslutet skickas till
Lars Ahlfors (MP)
Paragrafen är justerad
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§ 126

KS.2019.0192

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - om att ta tillvara slyresurser i
kommunen
Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat en motion om att ta tillvara
slyresurserna i kommunen. I motionen yrkas att kommunen ska inventera hur stora
marker som kan användas till slytäkt samt utreda hur slyresursen bäst används för att
generera intäkter och arbetstillfällen.
Ärendet har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har besvarat motionen den 22 januari 2020.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 36 2020 Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - om
att ta tillvara slyresurserna i kommunen
 Förslag till beslut; förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) Om
att ta tillvara slyresurserna i kommunen
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut §5, 2020 Yttrande över motion
från Lars Ahlfors (MP) -om att ta till vara sly resurerna i kommunen
 Kommunfullmäktiges beslut § 41, 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors
(MP) - om att ta tillvara sly resurserna i kommunen
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - om att ta tillvara slyresurserna i kommunen
Beredning
I sitt yttrande konstaterar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att det inte finns en
tillräckligt stor och samlad slyresurs i Eslövs kommun för att en utvinning ska kunna
få ekonomisk bärighet. Detta beror på att en stor del av kommunens åkermark odlas
med smala åkerkanter. Järnvägen går ofta genom odlingslandskapet vilket gör att det
inte heller där finns några större kantzoner med sly. Även de till antalet få,
kraftledningsgatorna har en sträckning över den odlade marken eller intill vägar. De
områden i Eslövs kommun där det finns större samlade slytäkter har ofta höga
naturvärden och omfattas av till exempel biotopskydd, strandskydd och
landskapsbildskydd. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår på dessa
grunder kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunledningskontoret har inget att invända mot miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden bedömning och anser därför också att motionen ska
avslås, vilket bifalles av kommunstyrelsen.
Justerares signatur
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Yrkanden
Bengt Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) om att tillvarata slyresurserna i kommunen
avslås.
Beslutet skickas till
Lars Ahlfors (MP)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad

Justerares signatur
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§ 127

KS.2019.0619

Svar på motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) samt
Mauricio Sanchez - Förlängning av regionbuss 108 till Eslöv med
utökad turtäthet
Ärendebeskrivning
Lars Holmström (V), Umihana Rasovic Kasumovic (V) och Mauricio Sanchez (V)
har inkommit med en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar


Att kommunen utreder och verkar för en förlängning av regionbuss 108 till
Eslöv och med en utökad turtäthet.
 Att eventuellt medfinansiera förslaget som sannolikt kommer att generera
nettoinkomster till kommunen.
Motionen har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut; § 164, 2020 Yttrande över motion från Lars
Holmström (V), Umihana Rasovic (V) samt Mauricio Sanchez (V) Förlängning
av regionbuss 108 till Eslöv med utökad turtäthet
 Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Holmström (V),
Umihana Rasociv (V) samt Mauricio Sanchez (V) - Förlängning av regionbuss
108 till Eslöv med utökad turtäthet
 Karta med linje 157, 175 och linje 108
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 93, 2020 Yttrande över motion
avseende förlängning av regionbuss 108 till Eslöv med utökad turtäthet
 Kommunfullmäktiges beslut § 172 2019 Remittering av motion från Lars
Holmström (V), Umihana Rasovic (V) samt Mauricio Sanchez (V) - Förlängning
av regionbuss 108 till Eslöv med utökad turtäthet
 Motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) samt Mauricio Sanchez
(V) Förlängning av regionbuss 108 till Eslöv med utökad turtäthet
Beredning
Idag går regionbuss 108 Lund C-Odarslöv-Gårdstånga-Igelösa via
Universitetssjukhuset i Lund och via Max IV och ESS på Brunnshög i norra Lund.
Stora delar av linjen går i Lunds kommun och det är endast några hållplatser i
Gårdstånga som ligger i Eslövs kommun. Linjen är ett tillköp av Lunds och Eslövs
kommun. Linjen är anropsstyrd vilket innebär att man behöver förboka en resa.
Denna typ av anropsstyrd trafik finns i de områden där det inte finns annan
kollektivtrafik och där resandeunderlaget är för lågt för att motivera normal
linjetrafik.
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Linjen går i nuläget till Igelösa och det är inte helt enkelt att förlänga denna in till
Eslöv. Det finns idag befintlig kollektivtrafik mellan Gårdstånga och Eslöv i form av
linje 157, (linje 175 i framtiden). Eftersom det från Gårdstånga redan finns
kollektivtrafik in mot Eslöv bedömer inte miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
en förlängning av linje 108, som dessutom är anropsstyrd, skulle kunna locka så
många fler elever till Carl Engströmgymnasiet som motionärerna menar. Att genom
en förlängning av linje 108 till Eslöv skapa en koppling med kollektivtrafik mellan
Eslöv och Lund innebär också att tåg och buss går parallellt vilket man generellt är
försiktig med.
Eslövs kommun samarbetar kontinuerligt med Skånetrafiken för att utveckla trafiken
i kommunen. Förra året och även fortsatt under 2020 är det fokus på förbättringar i
de östra delarna av kommunen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
med motivering att det redan finns befintlig kollektivtrafik från Gårdstånga och in till
Eslöv genom linje 157 och 175 föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.
Yrkanden
Lars Holmström (V) yrkar bifall till motionen.
Bengt Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Bengt Anderssons (M) yrkande.
Beslut
- Motionen från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic Kasumovic (V) samt
Mauricio Sanchez (V) - Förlängning av regionbuss 108 till Eslöv med utökad
turtäthet avslås.
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Paragrafen är justerad
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§ 128

KS.2020.0464

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i dagspressen
Ärendebeskrivning
Kravet på annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i dagspressen tog bort
i samband med att nya kommunallagen (2017:725) började gälla den 1 januari 2018.
Kommunfullmäktige har dock valt att fortsätta annonsera sammanträdena i Skånska
Dagbladet. Kommunfullmäktige har nu att ta ställning till fortsatt annonsering under
2021.
Beslutsunderlag
 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i dagspressen
Beredning
Kommunledningskontoret har inga synpunkter på om annonsering sker eller inte,
men kan se att en annonsering ökar spridningen av informationen om
kommunfullmäktiges sammanträden, i synnerhet till de grupper som inte har för vana
att informera sig via kommunens hemsida.
Beslut
- Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Skånska Dagbladet under 2021.
Beslutet skickas till
Skånska Dagbladet
Kommunledningskontoret, kommunikationsavdelningen
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

34 ( 36 )

Sammanträdesprotokoll
2020-12-14
Kommunfullmäktige
§ 129
Anmälningar för kännedom
Ärendebeskrivning
Följande meddelanden redovisas:
KS.2020.0022-113 Upprop för det svenska landskapet riktad till
kommunfullmäktige i Eslövs kommun
KS.2020.0115-15

Direktionen för Räddningstjänsten Syds sammanträde 16
oktober 2020

KS.2020.0301-4

Protokoll förbundsmöte Kommunförbundet Skåne (nu Skånes
Kommuner) 2 oktober 2020

KS.2020.0022-118 Synpunkter och förslag rörande vägföreningsavgifter inom
kommunen
KS.2020.0276-3

Revisorernas bedömning av Räddningstjänsten Syds
delårsrapport 2

KS.2020.0276-4

EY rapport från gransknings av Räddningstjänsten Syds
delårsrapport 2

KS.2020.0177-16

Protokoll från VA SYD Förbundsfullmäktige 23 oktober 2020

KS.2020.0015-8

Brev från Styrelsen i Mellanskånes Renhållnings AB med
information till kommunfullmäktige om indexjustering av
renhållningstaxan inför 2021

KS.2020.0276-5

Delårsrapport 2 för perioden januari till augusti 2020 för
Räddningstjänsten Syd

KS.2020.0443-3

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Hanna Barjosef
(S) avgående ersättare Joakim Dahlin (S)

KS.2020.0412-2

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut §132, 2020.
Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 2020

KS.2020.0496-1

Servicenämndens beslut § 166, 2020 Yttrande till revisionen Granskning av underhållsplaner för byggnader
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KS.2020.0510-1

Vård- och omsorgsnämndens beslut §99. Införande av utökad
bemanning inom Vård och Omsorg med anledning av covid-19

KS.2020.0026-3

Återrapportering av e-förslag per den 25 november 2020

Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur
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