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Kommunfullmäktige
Plats och tid

Medborgarhuset, A-salen kl. 18:00-20:30

Beslutande

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

Kire Gelevski (S)
Anette Palm (S)
Håkan Bjelkengren (M)
Yngve Mark (SD)
Mikael Sonander (C)
Eva Rebbling (V)
Lars Dreja (V)
Mirsen Ülger (KD)
Kerstin Brink (SD)
Ronny Färnlöf (SD)

Övriga närvarande

Anette Persson (sekreterare)
Patrik Linder (avdelningschef)

Utses att justera

Lars Månsson (S)
Ronny Thall (SD)

Justeringens plats o tid

Kommunledningskontoret, 2020-11-03

Protokollet omfattar

§§75-106
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Sekreterare
Anette Persson

Ordförande
Lena Emilsson (S)
Justerande
Lars Månsson (S)
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Innehåll
§75

Val av protokolljusterare

§76

Ändring av föredragningslistan

§77

Beslut om att godkänna Dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs
kommun

§78

Godkännande av optionsavtal för del av fastigheten Skatan 10, Eslövs
kommun

§79

Stöd till föreningar med anledning av covid-19 (coronavirus) under år
2020 från kultur- och fritidsnämnden

§80

Stöd till kulturaktörer med anledning av covid-19 (coronavirus) för år
2020

§81

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening genom
inbetalning av kapitalinsats

§82

Förnyelse av borgensförbindelse, regressavtal och motpartsexponering
för Kommuninvest

§83

Förändring av juridisk struktur inom Ebo-koncernen - namnbyte och
försäljning av Ebo Invest AB

§84

Antagande av Ekonomiska styrprinciper

§85

Antagande av Delårsbokslut 2020 samt utökning av investeringsram för
2020

§86

Insatser med anledning av förväntat ekonomiskt överskott

§87

Enkel fråga till ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om
parkeringsplatser i Harlösa från Madeleine Atlas (C)

§88

Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2020

§89

Svar på motion från Bertil Jönsson (C) Rusta upp banvallen mellan Östra
Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga

§90

Svar på motion från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) Tillståndskrav för tiggeri

§91

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska erbjuda
utbildning i feministiskt självförsvar för alla tjejer i kommunens mellan-,
högstadie- och gymnasieskolor

§92

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Hjälp Sverige nå klimatmålen,
Bygg mer i trä

§93

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

§94

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Anordna klimatfullmäktige fyra

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

4 ( 63 )

Sammanträdesprotokoll
2020-10-26
Kommunfullmäktige
gånger per år
§95

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

§96

Motion från Lars Ahlfors (MP) - Ett samhälle med tillgänglighet för alla

§97

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Pilotprojekt: Inför öppen
motionsrätt för alla i Eslövs kommun

§98

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Kommunalt åtgärdsprogram för
pollinatörer

§99

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Inför visselblåsarfunktion i
Eslöv

§100

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Plan för anpassning till
klimatförändringar

§101

Remittering av motion från Bertil Jönsson (C) - Medlemskap i nätverket
Håll Sverige Rent

§102

Remittering av motion från Madeleine Atlas (C) och Sofia Hagerin (C) Inrättande av tjänst som landsbygdsutvecklare

§103

Remittering av motion från Ted Bondesson (SD) - Uppdatera
kommunens måltidspolicy

§104

Fyllnadsval efter Jörgen Håkansson (S) för uppdraget som ersättare i
vård- och omsorgsnämnden

§105

Entledigande av Joakim Dahlin (S) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige

§106

Anmälningar för kännedom
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§ 75
Val av protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Ronny Thall (SD) och Lars Månsson (S) utses att jämte ordförande justera dagens
protokoll den 3 november 2020.
Till ersättare utses Peter Sjögren (M)
Paragrafen är justerad
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§ 76
Ändring av föredragningslistan
Ärendebeskrivning
Ordföranden föreslår följande tillägg i föredragningslistan:
En fråga från Madeleine Atlas (C) till ordförande för miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden Bengt Andersson (M) läggs in mellan ärende 11 och 12.
Remittering av motion från Ted Bondesson (SD) läggs in mellan ärende 26 och 27.
En avsägelse från Joakim Dahlin (S) läggs in mellan ärende 27 och 28.
Beslut
- Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Paragrafen är justerad
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§ 77

KS.2019.0465

Beslut om att godkänna Dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs
kommun
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till dagvatten- och
översvämningsplan för Eslövs kommun. Planen ska fungera som en kunskapsbas och
ge stöd och riktning i arbetet med dagvatten- och skyfallsfrågor.
Planen behandlar frågor gällande regnvatten som uppkommer vid nyexploatering
eller förtätning samt i befintliga områden. Den hanterar både kvalitets- och
kvantitetsaspekter, alltså frågor om såväl vattnets innehåll som flöden och volymer.
Dock omfattas bara rening av dagvatten som uppkommer vid regn med återkomsttid
upp till tio år. Detta då merparten av den totala föroreningsmängden varje år kommer
med de mindre regnen. Planen innehåller strategiska ställningstaganden och punkter
för genomförande, men inga projekteringar, kartläggningar eller detaljlösningar.
Ett förslag på planen har varit utsänd på remiss under perioden december 2019 till
mars 2020. Utifrån inkomna synpunkter har Eslövs kommun och VA SYD bearbetat
planen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 124, 2020 Förslag till Dagvatten- och
översvämningsplan för Eslövs kommun
 Förslag till beslut; Beslut om att godkänna Dagvatten- och översvämningsplan
för Eslövs kommun
 Förslag till Dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs kommun 2020-10-06
 Sammanställning inkomna remissvar – Dagvatten- och översvämningsplan för
Eslövs kommun
Beredning
Eslövs kommuns översiktsplan betonar vikten av en hållbar hantering av regn och
lyfter fram behovet av ökad kunskap och strategiskt arbete. Utöver en koppling till
planeringsprocesser och byggnation ligger även Dagvatten- och
översvämningsplanen i linje med Eslövs kommuns övergripande vision om att vara
”Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025”. Genom ett proaktivt agerande är
förhoppningen att förutsättningarna att hantera nederbörd kommer att vara de bästa
möjliga för såväl medborgare som näringsliv. Planen bidrar också till att uppnå
målen i kommunens politiskt antagna handlingsprogram för åren 2019-2022, som
Justerares signatur
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bland annat fastställer att långsiktig miljömässig hållbarhet ska prioriteras och ett
aktivt miljömålsarbete ska fortsätta.
Dagvatten- och översvämningsplanen är uppdelad i en strategidel och en
kunskapsdel. I strategidelen finns sju strategier som dels behandlar hur arbetet med
att planera för och hantera nederbörd ska utformas dels hur samarbetet och
kommunikationen ska se ut inom och mellan Eslövs kommun och VA SYD. Kopplat
till genomförandet av respektive strategi finns åtgärder listade.
Arbetet med Dagvatten- och översvämningsplanen har pågått sedan januari 2019 och
är genomfört inom samarbetet Eslövs vatten, som är en samverkansprocess för
Eslövs kommun och VA SYD med syfte att hålla samman de strategiska
vattenfrågorna.
Eslövs kommun är projektägare av Dagvatten- och översvämningsplanen, men
arbetet har projektletts gemensamt av Eslövs kommun och VA SYD. Projektgruppen
har bestått av kompetenser från Kommunledningskontoret, Miljö och
Samhällsbyggnad och Serviceförvaltningen samt även från VA SYD.
Styrgruppen för Eslövs vatten har fungerat som styrgrupp även för Dagvatten- och
översvämningsplanen. Arbetet har stämts av löpande i styrgruppen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott samt Eslövs kommuns ägarnämnd på VA SYD har
informerats under processen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar planen att gälla från och
med den 1 december samt att planen ska aktualiseras en gång per mandatperiod.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs kommun antas att gälla från och med
den 1 december 2020.
- Dagvatten- och översvämningsplanen ska aktualiseras en gång per mandatperiod.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Eslövs kommuns författningssamling
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen
Paragrafen är justerad
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§ 78

KS.2019.0243

Godkännande av optionsavtal för del av fastigheten Skatan 10, Eslövs
kommun
Ärendebeskrivning
BioGaia Production AB har inkommit med en begäran om att få teckna optionsavtal
om ett framtida förvärv av del av den kommunala fastigheten Skatan 10 i Eslövs
kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 15 oktober 2019 beslutat att ge
Kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till optionsavtal för del av
Skatan 10.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 125, 2020 Förslag att godkänna optionsavtal för del
av fastigheten Skatan 10
 Förslag till beslut; Förslag att godkänna optionsavtal för del av Skatan 10
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §128, 2019 Begäran om optionsavtal för
fastigheten Skatan 10, Eslövs kommun
 Förslag till optionsavtal för del av Skatan 10
 Översiktskarta del av Skatan 10
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 86, 2020 Positivt planbesked för
fastigheten Skatan 10 i Eslöv, Eslövs kommun
Beredning
Kommunledningskontoret har förhandlat med BioGaia Production AB om
avtalsinnehåll och villkor för ett optionsavtal. Förslaget som tagits fram innebär att
BioGaia Production AB får en rätt att förvärva ett område av Skatan 10 om cirka 9
000 kvadratmeter. Optionen gäller i tre år från och med undertecknande av
optionsavtalet. Det aktuella området är planlagt för skoländamål och utgörs till
största del av en fotbollsplan. Ett villkor för utnyttjande av optionen är att en
planändring sker från skoländamål till industriändamål. BioGaia Production AB har
ansökt om planbesked och kommunstyrelsens arbetsutskott har den 9 juni 2020
beslutat att ge positivt planbesked för Skatan 10 samt att ge
Kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Skatan 10.
Köpeskillingen enligt optionsavtalet kommer att vara 550 kronor per kvadratmeter
tomtarea och räknas upp med konsumentprisindex från tecknande av optionsavtalet
till tecknande av köpeavtal. Priset för marken är marknadsmässigt. Den exakta
arealen av området bestäms utifrån detaljplan och efterföljande fastighetsbildning.
Övriga villkor för överlåtelsen kommer att förhandlas fram vid optionens
Justerares signatur
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utnyttjande. Optionen innebär att kommunen inte kan sälja marken till någon annan
under optionstiden.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner avtalet.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Förslag till optionsavtal mellan Eslövs kommun och BioGaia Production AB
avseende del av fastigheten Skatan 10, Eslövs kommun godkänns.
- Optionsavtalet i detta ärende undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och
kontrasigneras av kommundirektören.
- Beslutanderätten om förlängning av optionsavtalet enligt § 2.6 i detta avtal
delegeras till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
BioGaia Production AB
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen
Paragrafen är justerad
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§ 79

KS.2020.0362

Stöd till föreningar med anledning av covid-19 (coronavirus) under år
2020 från kultur- och fritidsnämnden
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att bevilja kultur- och fritidsnämnden extra medel om 0,5 miljoner kronor (mnkr) i
stöd till föreningar i Eslövs kommun under perioden september-december 2020 för
coronarelaterat inkomstbortfall och kostnadsökningar.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 129, 2020 Begäran om ytterligare utökning av stöd
till föreningar med anledning av covid-19 under år 2020
 Förslag till beslut; Stöd till föreningar med anledning av Corona
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 56, 2020: Stöd till föreningar med
anledning av Corona
Beredning
I beslutsunderlaget från kultur- och fritidsnämnden framgår att stödet kan sökas av
föreningar för all form av inkomstbortfall eller kostnadsökningar som kan bevisas
vara orsakat av coronakrisen – alltså inte bara enbart hyresrelaterade kostnader.
Kommunfullmäktige har i juni 2020, § 55, beslutat att de lokala föreningar som hyr
planer och hallar av Eslövs kommun inte ska debiteras någon avgift under april och
maj 2020.
Kommunledningskontoret föreslår att stödet beviljas, vilket bifalles av
kommunstyrelsen.
Yrkanden
Christine Melinder (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Kultur- och fritidsnämnden beviljas 500 000 kronor i stöd till föreningar i Eslövs
kommun för inkomstbortfall eller kostnadsökningar som kan bevisas vara orsakat av
coronakrisen under perioden september till och med december 2020.
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Paragrafen är justerad
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§ 80

KS.2020.0363

Stöd till kulturaktörer med anledning av covid-19 (coronavirus) för år
2020
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att bevilja kultur- och fritidsnämnden extra medel om 500 000 kronor i stöd till
kulturarbetare i Eslövs kommun för perioden september-december 2020 för
Coronarelaterade inkomstbortfall och kostnadsökningar.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §130, 2020 Begäran om stöd till kulturaktörer med
anledning av covid-19 (coronavirus) för år 2020
 Förslag till beslut; Stöd till kulturaktörer med anledning av Corona-pandemin
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 57, 2020: Stöd till kulturaktörer med
anledning av Corona
Beredning
Kommunallagen begränsar en kommuns möjlighet till stöd till enskilda personer och
näringsidkare, (2 kapitlet 1 och 8 §§ kommunallagen). Kultur och Fritid bedömer att
det finns former exempelvis stipendier som är en etablerad form inom kulturområdet.
Regeringen har den 9 september 2020 beslutat om ett omsättningsbaserat stöd till
enskilda näringsidkare som drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19. Enskilda
näringsidkare inom kultursektorn och besöksnäringen anges. Stödet finns både under
2020 med 3,5 miljarder kronor och ytterligare 1,5 miljarder kronor 2021.
Kommunledningskontoret konstaterar att regeringens stöd inte var känt när kulturoch fritidsnämnden tog sitt beslut. Det är dock oklart hur regeringens stöd kommer
att nå kulturarbetare inom Eslövs kommun men Kommunledningskontoret kan med
hänvisning till kommunallagen inte föreslå att det föreslagna bidraget beviljas.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
Kommunledningskontorets förslag.
Yrkanden
Christine Melinder (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- I enlighet med 2 kapitlet 1 och 8 §§ kommunallagen avslås kultur- och
fritidsnämndens begäran om extra medel för stöd till kulturaktörer inom Eslövs
kommun.
Justerares signatur
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Reservationer
Ledamöterna i Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Paragrafen är justerad
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§ 81

KS.2020.0373

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening genom
inbetalning av kapitalinsats
Ärendebeskrivning
Vid föreningsstämman i april beslutades om ändring av stadgarna vilket främst
gällde medlemmarnas insatskapital. Återbetalning sker i förtid av inbetalt förlagslån
vilket medlemmarna ombeds inbetala som insatskapital till Kommuninvest. Fram till
2024 ska dessutom insatskapitalet öka årligen. Kommuninvest svarar för lån till
medlemmar och dess bolag.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §131, 2020 Kapitalisering av Kommuninvest
Ekonomisk förening genom inbetalning av kapitalinsats
 Förslag till beslut; Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening
 Bilaga 1 Förslag missiv och beslutformulering; Angående återbetalning av
förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk
förening
 Information om kapitaliseringen av Kommuninvest
 Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån
Beredning
Den 30 september återbetalades förlagslånet till kommunen. Beloppet uppgår till 5,8
miljoner (mnkr). Skälet är att förlagslånet inte längre räknas som säkerhet i
Kommuninvest. Upplägget är att alla kommuner och regioner omedelbart använder
sin del av förlagslånet för att öka kapitalinsatsen i Kommuninvest. Senast den 20
november ska inbetalning skett. Medlemmarna ska fram till 2024 öka sitt kapital i
Kommuninvest. Förlagslånet svarar för en del av kommande inbetalningar.
Eslöv har idag knappt 29 mnkr i insats (900 kronor per invånare) och 5,8 mnkr i
förlagslån till Kommuninvest. Om inbetalning sker av 5,8 mnkr har kommunen ingen
insats att betala in för att uppnå 2021 års nivå. Kommunen har därmed en högre
inbetald nivå än kravet. För 2022 kommer kommunens inbetalning att bli drygt 0,6
mnkr. Vid halvårsskiftet 2024 ska kommunen ha betalat in 1 300 kronor per
invånare.
Beloppen för perioden fram till 2024 är fastställda ”låsta” och ändras inte med
anledning av förändrat invånarantal.
I kommunens budget och årsredovisning kommer årlig uppföljning och redovisning
att ske av aktuell kapitalinsats. Avstämning har skett med Kommuninvest.
Justerares signatur
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Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
Kommunledningskontorets förslag.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att betala in kapitalinsats motsvarande återbetalt
förlagslån med 5,8 miljoner kronor till Kommuninvest ekonomisk förening till den
20 november 2020.
- Kommunfullmäktige beslutar att betala in kapitalinsats till följd av ökade krav på
kapitalinsats för 2022 med 635 800 kronor, för 2023 med 3 853 700 kronor samt för
2024 med 7 071 600 kronor.
Beslutet skickas till
Kommuninvest Ekonomisk förening
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen
Paragrafen är justerad
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§ 82

KS.2020.0278

Förnyelse av borgensförbindelse, regressavtal och motpartsexponering
för Kommuninvest
Ärendebeskrivning
Eslöv liksom övriga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har en
solidarisk borgensförbindelse, regressavtal och avtal om ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat. Kommunen har att bekräfta att dessa
fortsätter gälla.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 132, 2020 Förnyelse av borgensförbindelse,
regressavtal och motpartsexponering för Kommuninvest ekonomisk förening
 Förslag till beslut; Förnyelse av borgensförbindelse, regressavtal och
motpartsexponeringar för Kommuninvest
 Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
Beredning
Ett borgensåtagande gäller enligt lag i 10 år. Kommunen tecknade för första gången
år 2004 borgensförbindelse i samband med inträde i föreningen. Bekräftelse skedde
år 2014. Kommunen har år 2011 ingått avtal om regress som reglerar det inbördes
ansvaret mellan kommunerna om Kommuninvests borgenärer skulle framställa
anspråk gentemot någon eller några av kommunerna enligt borgensförbindelsen samt
avtal om ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
(värdepapper i form av en försäkring för framtida händelse mellan två parter). För att
underlätta hanteringen av borgen och nämnda avtal fattas beslut enligt
beslutsunderlag i skrivelsen från Kommuninvest ”Bekräftelse av borgensförbindelse,
regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att kommunicera
borgensförbindelse”.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Eslövs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 26 april 2004
(”Borgensförbindelsen"), vari Eslövs kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar
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såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Eslövs kommun
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
- Eslövs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Eslövs kommun den 20
december 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
- Eslövs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Eslövs kommun den 20
december 2011, vari Eslövs kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
- Kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson och kommundirektör Eva
Hallberg utses att för Eslövs kommuns räkning underteckna alla handlingar med
anledning av detta beslut.
Beslutet skickas till
Kommuninvest
Kommundirektören
Paragrafen är justerad
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§ 83

KS.2020.0369

Förändring av juridisk struktur inom Ebo-koncernen - namnbyte och
försäljning av Ebo Invest AB
Ärendebeskrivning
Som ett led i att skapa en effektivare administration och minskade kostnader har
styrelsen i Eslövs Bostads AB (556095-2391), Ebo, fattat beslut att sälja bolaget
Eslövs Bostads Invest AB (559027-0178). Bolaget Eslövs Bostads Invest AB är ett
helägt dotterbolag till Eslövs Bostads AB.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §133, 2020 Förslag till förändring av juridisk struktur
inom EBO-koncernen
 Förslag till beslut; Förändring av juridisk struktur inom EBO-koncernen
 Förslag till förändring av juridisk struktur i EBO-koncernen; försäljning av
bolaget Eslövs Bostads Invest AB
Beredning
Försäljningen är ett led i att skapa en effektivare administration och minskade
kostnader.
Bolaget bedriver idag ingen verksamhet och äger inga materiella
anläggningstillgångar.
Kommunledningskontoret föreslår att försäljningen godkänns vilket
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta.
Yrkanden
Henrik Månsson (S) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut med följande
tillägg:
Styrelsen för Eslövs Bostads Invest AB ges i uppdrag att genomföra en namnändring
av bolaget som inte förknippas med Eslövs Bostads AB eller Eslövs kommun innan
det läggs ut för försäljning.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt detsamma.
Beslut
- Styrelsen för Eslövs Bostads Invest AB ges i uppdrag att genomföra en
namnändring av bolaget som inte förknippas med Eslövs Bostads AB eller Eslövs
kommun, innan det läggs ut till försäljning.
Justerares signatur
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- Kommunfullmäktige beslutar att efter namnändring godkänna en försäljning av
aktierna i bolaget med nuvarande namn Eslövs Bostads Invest AB (559027-0178)
samt att bolaget inte längre är ett kommunbolag och att bolaget får ändra i
bolagsordningen så att de aktuella bestämmelserna som ger kommunfullmäktige i
Eslöv rätt att besluta om ändringar i aktiebolaget tas bort.
Beslutet skickas till
Eslövs Bostads AB (Ebo)
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

20 ( 63 )

Sammanträdesprotokoll
2020-10-26
Kommunfullmäktige
§ 84

KS.2020.0300

Antagande av Ekonomiska styrprinciper
Ärendebeskrivning
Kommunallagen, den kommunala bokförings- och redovisningslagen och
rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning lägger grunderna för den
ekonomiska styrningen, redovisningen och uppföljningen i kommunerna. De
ekonomiska styrprinciperna återger dessa grunder jämte kompletteringar och
förtydliganden för Eslövs kommun.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §134, 2020 Förslag till ekonomiska styrprinciper för
Eslövs kommun
 Förslag till beslut; Ekonomiska styrprinciper
 Förslag på Ekonomiska styrprinciper 2020
 Sverigedemokraternas förslag till Ekonomiska styrprinciper 2020
Beredning
Tidigare ekonomiska styrprinciper löpte per mandatperiod. Förslaget är att
principerna gäller tillsvidare. Prövning bör ske minst en gång per mandatperiod.
Kommunstyrelsen föreslår att de föreslagna styrprinciperna antas.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till ekonomiska
styrprinciper.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Johan Anderssons (S) yrkande.
Beslut
- Förslag till ekonomiska styrprinciper antas att gälla från och med den 1 december
2020.
Reservationer
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för
Fredrik Ottesens (SD) yrkande.
Ej deltagande i beslutet
Ledamöterna i Centerpartiet deltar inte i beslutet.
Justerares signatur
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Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Paragrafen är justerad
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§ 85

KS.2020.0004

Antagande av Delårsbokslut 2020 samt utökning av investeringsram för
2020
Ärendebeskrivning
Kommunen inklusive kommunkoncernen har upprättat delårsbokslut per den 31
augusti 2020.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §136, 2020 Förslag till delårsbokslut 2020
 Förslag till beslut; Delårsrapport 2020
 Förslag till delårsrapport 2020 till kommunstyrelsen
 Revisionens granskningsrapport avseende delårsrapport per 31 augusti 2020
 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020
Beredning
I kommunens budget för 2020 planerades för måluppfyllelse och verksamhet utifrån
överblickbara förutsättningar i oktober-november 2019. Prognoserna visade att
högkonjunkturen var över. Pandemin har påverkat förutsättningarna att utveckla
kommunens service och tjänster och ekonomin. En del av verksamheten har bedrivits
utifrån anpassningar till den rådande situationen.
Nämnderna har bedömt måluppfyllelsen inför kommande årsskifte med ett skiftande
resultat. Bedömning har i nämnderna skett enligt de nya grunderna i
ledningssystemet med fler steg än tidigare. Mätning enligt fastställda indikatorer sker
först inför årsredovisningen då dessa är helt tillgängliga. En bedömning av
uppfyllelsen av inriktningsmålen i förhållande till det politiska handlingsprogrammet
sker i samband med årsredovisningen. Uppföljning planeras även i förhållande till
Agenda 2030.
Kommunen har sökt medel via Socialstyrelsen för pandemirelaterade kostnader inom
vård- och omsorgsverksamheten med cirka 11,4 miljoner (mnkr) vid det första
ansökningstillfället den 31 augusti. Ny ansökan planeras till den 30 november för
resten av året. Prognosen är att cirka 10 mnkr kan återsökas. Kommunens
kvarvarande kostnader som inte är sökbara är svåra att prognosticera men bedöms
uppgå till 10 mnkr vid årets slut. Siffran är dock högst osäker.
Regering och riksdag har vid flera tillfällen före sommaren beslutat om ökade
statsbidrag till kommun- och regionsektorn, totalt 26 miljarder under 2020. I april
prognosticerades ett tydligt fall i landets BNP med 4,1 mnkr med ett värsta scenario
med minus 10 procent. I maj tillfördes kommunerna kompensatoriska statsbidrag för
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fallet i skatteintäkter. För Eslövs del uppgick bidragen till 55,6 mnkr inklusive
riksdagens satsning i februari. Tillskottet motsvarade relativt väl prognosticerat tapp i
skatteintäkter. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har i augustiprognosen
kraftigt räknat upp hela kommunsektorns skatteintäkter för 2019 och 2020 vilket ger
en ny prognos för kommunen med cirka 40 mnkr i högre intäkter. Tillsammans med
de förhöjda statsbidragen hamnar kommunen på en intäktsprognos med 2 070 mnkr.
Budget 2020 var baserad på en intäkt med 2 028 mnkr. SKR framhåller att deras
prognos är fortsatt osäker. En process är startad för att nyttja delar av det förstärkta
överskottet.
I samband med regeringens budgetproposition för 2021 den 21 september har
regeringen lagt en höständringsbudget med ytterligare kompensation till
kommunsektorn för minskade skatteintäkter under 2020. Fördelningen övervägs ske
efter befolkningsmängd men även beakta genomsnittlig skattesats.
Kommunen har fått full kompensation för sjuklönekostnader för perioden april till
och med juli med 12,5 mnkr som fördelats på nämnderna enligt faktiska kostnader;
vård- och omsorgsnämnden 5,3 mnkr, kommunledningskontoret 0,2 mnkr, barn- och
familjenämnden 5,6 mnkr, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 0,3 mnkr,
kultur- och fritidsnämnden 0,3 mnkr, servicenämnden 0,7 mnkr, miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden 0,1 mnkr samt överförmyndarnämnden 0,04 mnkr.
Ytterligare återföring av sjuklönekostnader blir aktuellt för perioden augustiseptember dock avgränsat till kostnader relaterade till pandemin.
Kommunens resultat vid delårstidpunkten uppgår till 100,1 mnkr (2019 var
motsvarande belopp 98,5 mnkr). Fortsatt intjänande av semesterdagar kommer att
minska kommunens överskott inför årsskiftet.
Nämnderna uppvisar både relativt stora över- respektive underskott. Totalt uppgår
nämndernas delårsresultat till 43,5 mnkr. Helårsprognosen för nämnderna uppgår till
minus 11,3 mnkr. Barn- och familjenämnden har färre barn och elever än planerat
utifrån befolkningsprognosen vilket efter avräkning blir enligt nämndens förslag
preliminärt 9,3 mnkr. Nämnden prognostiserar avräkningen till trots med ett
överskott vid årets slut med 4 mnkr. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har
också färre elever än planerat varför nämnden preliminärt föreslår avräkning med 4,5
mnkr. Överskott vid årets slut beräknas till 7,5 mnkr. Kommunledningskontoret har
tillsammans med förvaltningen genomfört en exakt avräkning per den 15 september
enligt gällande modell vilket ändrar beloppen något.
Barn- och familjenämnden begär omflyttning av medel från servicenämnden enligt
tidigare framställan i samband med vårprognosen avseende Kontaktcenter med 0,5
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mnkr. Servicenämnden har inte lämnat svar enligt uppdrag från kommunstyrelsen i
samband med vårprognosen.
Kultur- och fritidsnämnden begär medel med 0,5 mnkr i enlighet med fullmäktiges
beslut i april kring föreningars lokalkostnader. Nämndens budget är nu utökad med
0,5 mnkr.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begär kompensation för lägre avgiftsintäkter
med 0,45 mnkr samt ökad investeringsram för 2020 med 2 mnkr för toalettbyggnad
på Stora torg. Alternativ är att frågan behandlas i budget 2021 med förhandsbesked
för att hantera en relativt lång leveranstid. Det finns 9,2 mnkr enligt nämndens
begäran om igångsättningstillstånd till oförutsedda kostnader (§ 163, 2019).
Kommunledningskontoret har begärt underlag inför ställningstagande till begäran i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 154, 2019 att nämnden ska
återkomma med redovisning av nedlagda projekteringskostnader, specificering av
budget för byggherrekostnader samt budget för ändrings- och tilläggsarbete. Inför
den nu aktuella begäran om utökad investeringsram bör även en aktuell ekonomisk
avstämning redovisas med prognos för projektets slutkostnad.
Vård- och omsorgsnämndens prognos för helåret visar på ett underskott med 20,8
mnkr före intäkter som sökts för pandemin. Kommunledningskontoret bedömer att
nämnden kommer att få en intäkt enligt gjord ansökan med 11,4 mnkr för tiden fram
till den siste augusti. Ytterligare medel kommer att sökas för tiden därefter till årets
slut. En osäker prognos uppgår till 10 mnkr. Nämnden gör en rad ekonomiska
omflyttningar av medel inom sin verksamhet.
Servicenämnden föreslår att årets avkastningskrav med 10 mnkr tas bort. Nämnden
har inte planerat för att lämna ovan överskott enligt lämnad ekonomisk redovisning.
Nämnden har beställt en extern utredning för att säkerställa en effektiv
fastighetsförvaltning. Utredningen behandlas vid nämndens sammanträde i oktober.
Nämnden aviserar även ett eventuellt kommande behov av medel för att täcka
extraordinära kostnader med anledning av pandemin.
Kommunens investeringar kommer att uppgå till 220,6 vid årets slut enligt aktuell
prognos. Exploateringsverksamheten kommer att belasta kommunens resultat med
cirka 6 mnkr vilket ingår i helårsprognosen.
Kommunstyrelsen föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljas 2 mnkr
i ökad investeringsram för 2020 för toalettbyggnad på Stora torg samt att
delårsbokslutet för 2020 godkänns.
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Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar med instämmande av Sven-Olov Wallin (L) bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begäran om ökad investeringsram för 2020
med 2 mnkr för toalettbyggnad på Stora torg beviljas.
- Delårsrapporten för 2020 godkänns.
Ej deltagande i beslutet
Ledamöterna i Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Revisionen
Paragrafen är justerad
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§ 86

KS.2020.0397

Insatser med anledning av förväntat ekonomiskt överskott
Ärendebeskrivning
Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i september att uppgå
till cirka 2 070 miljoner kronor. I jämförelse med budget 2020 ligger prognosticerade
intäkter cirka 42 miljoner kronor högre. Anledningen är att Sveriges Kommuner och
Regioner, SKR, i sin augustiprognos kraftigt reviderat prognosen från april. Staten
har även kompenserat kommunen för sjuklönekostnader sedan förste april och svarar
även under augusti och september för en del av kommunens kostnader för
sjukfrånvaro som kan kopplas till pandemin. Förvaltningen föreslår därför att en del
av kommunens överskott används för att förstärka verksamheten.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 137 Insatser med anledning av förväntat ekonomiskt
överskott
 Förslag till beslut; Insatser med anledning av förväntat ekonomiskt överskott
 Förslag till delårsrapport 2020 till kommunstyrelsen
Beredning
Samtliga förvaltningschefer har på kommundirektörens initiativ tagit fram förslag på
åtgärder som kan genomföras under resterande del av 2020. Dessa åtgärder är
antingen planerade insatser för 2021 som kan tidigareläggas eller åtgärder som kan
effektivisera verksamheten och därmed minska driftskostnaderna för 2021 och
framåt. Merparten av förslagen gäller områdena digitalisering samt ”rent, snyggt och
tryggt” enligt nedan.
Barn och Utbildning ser behov av att rusta upp caféverksamheten Våfflan samt köpa
in arbetsverktyg samt traktor till Gröna gruppen. Kostnad: 1 500 000 kronor.
Digital utrustning till Kultur och Fritids verksamheter på Medborgarhuset,
stadsbiblioteket, Stadsmuseet samt Gasverket, 442 000 kronor.
Kommunledningskontoret har lyft driftåtgärder inom mark- och exploatering såsom
rivning av förfallet hus, återställande av mark med mera, inventering av kulturmiljö i
Marieholm, tidigareläggande av utredningsarbete inför genomförande av fördjupad
översiktsplan för Östra Eslöv samt tillgänglighetssanpassning av hemsidan enligt det
nu gällande webbdirektivet. Totalt: 2 670 000 kronor.
Åtgärder för uppsnyggning och trygghet inom Miljö och Samhällsbyggnads
verksamhet som till exempel utökning av antal bänkar, kantbeskärning,
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säkerhetsbeskärning, julbelysning, digitaliseringsåtgärder samt inventering och
riskklassning av nedlagda deponier, 2 670 000 kronor.
Serviceförvaltningen föreslår uppgradering av IT-rustning och den digitala miljön
med nya funktioner som bildöverföring samt inköp av utrustning för
kameraövervakning på tre av kommunens skolor. Totalt: 1 405 000 kronor.
Även Vård och Omsorg beskriver behov av IT-utrustning till medarbetare samt
digitala hjälpmedel inom demensvård och hemsjukvård, 3 153 400 kronor.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt
Kommunledningskontorets förslag samt att 700 000 kronor tilldelas
kommunstyrelsen för julgåva åt kommunens personal.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om medel enligt följande:
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 500 000 kronor för upprustning av
caféverksamheten Våfflan samt för inköp av traktor och arbetsverktyg till
arbetsmarknadsenheten, gröna gruppen.
- Kultur- och fritidsnämnden 442 000 kronor för digital utrustning till
Medborgarhuset, stadsbiblioteket, Stadsmuseet samt Gasverket.
- Kommunstyrelsen 2 670 000 kronor för driftåtgärder inom mark- och exploatering,
kulturmiljöinventering, utredningsarbete inför genomförande av fördjupad
översiktsplan samt tillgänglighetsanpassning enligt webbdirektivet.
- Kommunstyrelsen 700 000 kronor för julgåva till kommunens anställda.
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2 670 000 kronor för åtgärder inom gata och
park, julbelysning, digitaliseringsåtgärder samt del av kostnad för inventering och
riskklassning av nedlagda deponier.
- Servicenämnden 1 405 000 kronor för IT-utrustning och utveckling av den digitala
miljön med nya funktioner samt för inköp av utrustning för kameraövervakning.
- Vård- och omsorgsnämnden 3 153 400 kronor för IT-utrustning till medarbetare
samt digitala hjälpmedel inom demensvård och hemsjukvård.
- Åtgärderna enligt beviljade medel ska återrapporteras till kommunstyrelsens
sammanträde i februari 2021.
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Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Paragrafen är justerad
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§ 87

KS.2020.0442

Enkel fråga till ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om
parkeringsplatser i Harlösa från Madeleine Atlas (C)
Ärendebeskrivning
Madeleine Atlas (C) har lämnat in en fråga till ordföranden i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden Bengt Andersson om parkeringsplatser i Harlösa.
Frågan lyder:
"Ska Harlösa fortsätta få okynnesparkeringar på alla gator eller kan man tänka sig en
konsekvent och långsiktig parkeringsplan för de nytillkommande byggnationerna
som pågår och som är på gång?"
Bengt Andersson (M) svarar på frågan med hänvisning till detaljplaner och
parkeringsnorm.
Madeleine Atlas (C) förklarar sig nöjd med svaret.
Beslutsunderlag
 Enkel fråga till ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om
parkeringsplatser i Harlösa från Madeleine Atlas (C)
Beslut
- Kommunfullmäktige anser frågan besvarad.
Paragrafen är justerad
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§ 88

KS.2020.0023

Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2020
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, redovisa ej
slutbehandlade motioner till kommunfullmäktige. Detta ska ske två gånger per år.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §138, 2020 Redovisning av ej slutbehandlade motioner
per september 2020
 Sammanställning av ej redovisade motioner 2020-09-29
 Redovisning av ej slutbehandlade motioner per september 2020
Beredning
Det finns totalt 31 motioner som inte är färdigbehandlade. Av dessa är 18 äldre än ett
år. 12 motioner kommer att besvaras under dagens sammanträde.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger informationen till
handlingarna.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
-Redovisningen läggs till handlingarna
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

31 ( 63 )

Sammanträdesprotokoll
2020-10-26
Kommunfullmäktige
§ 89

KS.2019.0517

Svar på motion från Bertil Jönsson (C) Rusta upp banvallen mellan
Östra Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga
Ärendebeskrivning
I oktober 2019 lämnade Bertil Jönsson (C) in en motion med förslag att rusta upp
banvallen mellan Östra Asmundtorp och banvaktarstugan i Kastberga.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2019 att remittera ärendet till miljöoch samhällsbyggnadsnämnden som nu har svarat på ärendet och föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §140, 2020 Förslag till yttrande över motion från Bertil
Jönsson (C) - Rusta upp banvallen mellan Östra Asmundtorp och banvaktsstugan
i Kastberga
 Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Bertil Jönsson (C) om att
rusta upp banvallen mellan Asmundtorp och Banvaktarstugan i Kastberga.
 Motion från Bertil Jönsson (C) Rusta upp banvallen mellan Asmundtorp och
banvaktsstugan i Kastberga
 Kommunfullmäktiges beslut §135 2019 Remittering av motion från Bertil
Jönsson (C) - Rusta upp banvallen mellan Asmundtorp och banvaktsstugan i
Kastberga
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 121, 2020 Yttrande över motion
från Bertil Jönsson (C) - Rusta upp banvallen mellan Östra Asmundtorp och
banvaktsstugan i Kastberga
Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen om att rusta upp banvallen mellan Östra Asmundtorp och banvaktarstugan
i Kastberga. Enligt nämndens förslag kan åtgärderna utföras och färdigställas under
kommande 2-3 års tid med medel från de planerade årsanslagen. När projektet är
utfört behöver ökade anslag för drift av den nya sträckan tilldelas miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens driftsbudget.
Arbetet har under året redan påbörjats och ungefär halva sträckan har hittills rustats
upp. Övrig del av sträckan rustas upp inom de kommande 2-3 åren, i enlighet med
motionen.
Kommunledningskontoret ser positivt på att banvallen rustas upp och blir användbar
för gång- och cykeltrafik. Utökade anslag för framtida drift och skötsel kommer att
hanteras inom ordinarie budgetprocess för kommande år.
Justerares signatur
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Med anledning av att arbetet redan är påbörjat, i linje med intentionerna med
motionen, anser Kommunledningskontoret att motionen bör anses vara besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med det
yttrande som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnat.
Yrkanden
Bengt Andersson (M) yrkar med instämmande av Bertil Jönsson (C) och Benjamin
Ülger (KD) att motionen ska bifallas.
Beslut
- Motionen från Bertil Jönsson om upprustning av banvallen mellan Östra
Asmundtorp och banvaktarstugan i Kastberga bifalles.
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Paragrafen är justerad
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§ 90

KS.2019.0433

Svar på motion från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) Tillståndskrav för tiggeri
Ärendebeskrivning
Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) har till kommunfullmäktige lämnat in
en motion med rubriken Tillståndskrav för tiggeri. Motion har remitterats till
kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Motionärerna yrkar på att Eslövs kommun ska införa tillståndskrav för tiggeri och att
ta fram liknande krav på polistillstånd för passiv penninginsamling som Eskilstuna
kommun har.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 139, 2020 Förslag till yttrande över motion från F
Ottesen (SD) och T Bondesson(SD) - tillståndskrav för tiggeri
 Förslag till beslut; Förslag till Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD)
och Ted Bondesson (SD) - Tillståndskrav för tiggeri
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 120, 2020 Yttrande över motion
från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) - Tillståndskrav för tiggeri
 Kommunfullmäktiges beslut § 105, 2019 Remittering av motion från Fredrik
Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) - Tillståndskrav för tiggeri
 Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) - Tillståndskrav för
tiggeri
Beredning
Miljö och Samhällsbyggnad har inför utredningen inhämtat underlag via inventering
av platser i Eslövs kommun där tiggeri förekommer, undersökning av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens diarium med fokus på inkomna klagomål gällande
tiggeri samt kontakt med Eskilstuna kommun.
Miljö och Samhällsbyggnads utredning resulterar i bedömningen att tiggeri inte
förekommer i så stor utsträckning, varken på offentlig platsmark eller på mark som
inte är kommunens. Tiggeri utgör inte heller en så stor olägenhet för kommunens
invånare med hänvisning till att inga klagomål har inkommit. Vid kontakt med
Eskilstuna kommun framgick det att efter införandet på tillståndskrav så anses tiggeri
ha minskat, men att insamling fortfarande sker utanför köpcentrum, Ica och andra
aktörer runt om i kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår, mot bakgrund av ovanstående, att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunstyrelsen
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

34 ( 63 )

Sammanträdesprotokoll
2020-10-26
Kommunfullmäktige
föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med Kommunledningskontorets
förslag.
Yrkanden
Ted Bondesson (SD) yrkar med instämmande av Fredrik Ottesen (SD) bifall till
motionen.
Bengt Andersson (M) yrkar med instämmande av Sven-Olov Wallin (L), Lars
Holmström (V), Göran Granberg (-), Madeleine Atlas (C), Janet Andersson (S) samt
ledamöterna i Miljöpartiet avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Bengt Andersson (M) med fleras yrkande.
Beslut
- Motionen från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) om införande av
tillståndskrav för tiggeri avslås.
Reservationer
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Ted
Bondesson (SD) med fleras yrkande.
Ej deltagande i beslutet
Benjamin Ülger (KD) delar ej i beslutet.

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningskontoret
Paragrafen är justerad
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§ 91

KS.2019.0226

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska erbjuda
utbildning i feministiskt självförsvar för alla tjejer i kommunens mellan-,
högstadie- och gymnasieskolor
Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat en motion om att Eslövs
kommun ska erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar för alla tjejer i
kommunens mellan-, högstadie- och gymnasieskolor samt att det i anslutningen till
utbildningen anordnas utbildning för killar i attityd- och värderingsfrågor med
inriktning på våld mot kvinnor, i mellan-, högstadie- och gymnasieskolor.
Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att motionen skulle remitteras till barnoch familjenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §142, 2020 Förslag till yttrande över motion från Lars
Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar
för alla tjejer i kommunens mellan-, högs
 Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) om
utbildning i feministiskt självförsvar
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska erbjuda utbildning i
feministiskt självförsvar för alla tjejer i kommunens mellan-, högstadie- och
gymnasieskolor
 Kommunfullmäktiges beslut § 55, 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors
(MP) - Eslövs kommun ska erbjuda utbildning till tjejer och killar
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 15, 2020 Yttrande över
motion om utbildning i feministiskt självförsvar
 Barn- och familjenämndens beslut § 36, 2020 Yttrande över motion om
utbildning i feministiskt självförsvar
Beredning
Lars Ahlfors (MP) föreslår att Eslövs kommun dels ska erbjuda utbildning i
feministiskt självförsvar för alla flickor i kommunens mellan, högstadie- och
gymnasieskolor samt dels erbjuda utbildning för pojkar i attityd- och
värderingsfrågor med inriktning på våld mot kvinnor. Det pågår idag olika insatser
för att främja jämställdhet och motverka negativa attityder hos både pojkar och
flickor. Eslövs kommun bedriver inom ramen för sitt ordinarie arbete mot våld i nära
relationer bland annat Kärleksveckan” tillsammans med Rädda Barnen.
"Kärleksveckan" är en årlig skolturné för att främja allas lika värde och motverka
hedersrelaterat våld och förtryck. Den idéburna sektorn som kommunen stödjer på
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olika sätt erbjuder också olika insatser, bland annat arbetar Tjejjouren i Eslöv för att
lära ut och erbjuda verktyg för flickor att stå emot härskartekniker.
Att inom ramen för den ordinarie undervisningen införa specifika utbildningar för
enbart flickor i feministiskt självförsvar samt utbildning för pojkar i attityd- och
värderingsfrågor, ligger utanför både grund- och gymnasieskolans uppdrag. Detta
enligt yttrandena från barn- och familjenämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. De föreslagna utbildningsinsatserna skulle därför
innebära att grund- och gymnasieskolorna tvingas gå utanför grunduppdraget vilket
skulle medföra ökade kostnader. Även om de av Lars Ahlfors (MP) föreslagna
utbildningsinsatserna vilar på en god intention anser Kommunledningskontoret det
heller inte motiverat då både grund- och gymnasieskolan redan arbetar efter Eslövs
kommuns värdeord allas lika värde och bedriver sin undervisning med stöd av
läroplanen som fastslår detsamma: att undervisning ska utgå från alla människors
lika värde samt jämställdhet mellan kvinnor och män.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Yrkanden
Lars Ahlfors (MP) yrkar med instämmande av Umihana Rasivic Kasumovic (V)
bifall till motionen.
Naida Mahmutovic (S) yrkar att motionen ska avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar att avslå motionen.
Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) om utbildning i feministiskt självförsvar för alla
tjejer i kommunens mellan-, högstadie- och gymnasieskolor avslås.
Beslutet skickas till
Barn- och familjenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Paragrafen är justerad
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§ 92

KS.2019.0191

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Hjälp Sverige nå klimatmålen,
Bygg mer i trä
Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat en motion om att Eslövs
kommun ska anta en lokal träbyggnadsstrategi, att målen i träbyggnadsstrategin sätts
så pass ambitiöst att vi når både våra krav på ett ökat byggande och ett krav på
koldioxidneutralt Eslöv 2025 samt att träbyggnadsstrategin innefattar allt byggande,
inte bara bostäder. Ärendet har remitterats till kommunstyrelsen, miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden och Eslövs Bostads AB (Ebo) för yttrande.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §141, 2020 Förslag till yttrande över motion från Lars
Ahlfors (MP) - Hjälp Sverige nå klimatmålen, Bygg mer i trä
 Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP)
Eslövs kommun ska anta en lokal träbyggnadsstrategi
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Hjälp Sverige nå klimatmålen, bygg mer i trä
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 4, 2020 Yttrande över motion
från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska anta en lokal träbyggnadsstrategi
 Yttrande från Eslövs Bostads AB över remiss avseende motion från L Ahlfors
(MP)- Eslövs kommun ska anta en lokal träbyggnadsstrategi
 Kommunfullmäktiges beslut § 40, 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors
(MP) - Eslövs kommun ska anta en lokal träbyggnadsstrategi
Beredning
Enligt båda yttrandena från Eslövs Bostads AB (Ebo) och miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden så finns det skäl att inte anta motionen. Att trä skulle
vara mer miljövänligt råder det delade meningar kring. Ebo menar dessutom att
byggnader i trä får högre våningshöjder vilket riskerar att detaljplaner inte kan
nyttjas effektivt vilket leder till att färre bostäder byggs. Att skapa en strategi för ett
mer hållbart bostadsbyggande är positivt men att då inte möjliggöra andra sorters
material såsom klimatneutral betong vore otaktiskt.
Kommunledningskontoret har inget att tillägga i ärendet. Kommunstyrelsen föreslår
att motionen avslås.
Yrkanden
Lars Ahlfors (MP) yrkar bifall till motionen.
Bengt Andersson (M) yrkar att motionen avslås.
Justerares signatur
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Bengt Anderssons (M) yrkande.
Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) om att hjälpa Sverige nå klimatmålen, Bygg mer i
trä avslås.
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Eslövs Bostads AB (Ebo)
Paragrafen är justerad
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§ 93

KS.2019.0232

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Erkännande och införande av
tredje kön
Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion där hen föreslår
att Eslövs kommun offentligt tar ställning för tre kön och frångår det binära systemet,
att Eslövs kommun inför tredje kön på alla blanketter där könstillhörighet anges, att
Eslövs kommun i all sin interna och externa kommunikation (tal som skrift) är
könsneutral så att icke könsbinära personer ej exkluderas. Kommunfullmäktige
beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §143, 2020 Förslag till yttrande över motion från Lars
Ahlfors (MP) - Erkännande och införande av tredje kön
 Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) om
erkännande och införande av tredje kön
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Erkännande och införande av tredje kön
 Kommunfullmäktiges beslut § 61, 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors
(MP) - Erkännande och införande av tredje kön
Beredning
Eslövs kommun arbetar på olika sätt för ökad inkludering och utifrån värdeordet
”allas lika värde”, beslutat i det kommunala handlingsprogrammet för
mandatperioden. I detta ingår det att motverka diskriminering på grund av kön,
könsuttryck och mot könsstereotyper. Intern och extern kommunikation verkar för
könsneutralitet då det finns en vägledning i rekryteringshandboken om könsneutrala
benämningar. Titlar och beskrivningar i annonser till tjänster ska vara fria från
fördomar och texten könsneutral. Vidare finns det fyra frågor i den allmänna
skyddsronden som syftar till att uppmärksamma könsstereotyper och motverka
kränkande särbehandling, verka för ett normkritiskt förhållningssätt samt
uppmärksamma risker för diskriminering på grund av kön, könsidentitet,
könsuttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning och ålder.
Enligt uppgifter från den idéburna organisationen Riksförbundet för homosexuellas,
bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter (RFSL) är idag
sex verksamheter i Eslövs kommun hbtqi-certifierade vilket innebär att samtliga
medarbetare genomgått utbildning för att förbättra arbetsmiljön och bemötandet
(www.rfsl.se). En certifiering kräver bland annat att verksamheten tar fram och
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arbetar efter en handlingsplan för ökad inkludering av medarbetare och brukare från
ett hbtqi-perspektiv. Förutom verksamheter som har hbtqi-certifierats erbjöds även
kommunledningskontorets alla medarbetare att genomgå en webbutbildning om
hbtqi genom RFSL år 2017. Enligt kommunens HR-avdelning är en ny
utbildningsomgång planerad att genomföras under år 2020. Den årliga
medarbetarenkäten har tre alternativa kön som respondenten kan kryssa i: man,
kvinna eller annat.
Avslutningsvis finns flera exempel på Eslövs kommuns arbete för inkluderande
arbete mot alla oavsett könstillhörighet. Dock kvarstår det faktum att svensk
lagstiftning utgår från två juridiska kön och det är inte upp till en enskild kommun att
besluta annat. Som myndighetsutövare styrs kommunala förvaltningar av nationell
lagstiftning och handläggning av ärenden utgår ofta från personnummer. Nationell
statistik samlas in och den är ofta uppdelat kön med syftet att kunna sätta in åtgärder
för ökad jämställdhet mellan könen. Detta utgör ett hinder att som kommun sätta en
regel att alla blanketter ska vara könsneutrala.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås. Även kommunstyrelsen
föreslår att motionen avslås.
Yrkanden
Lars Ahlfors (MP) yrkar bifall till motionen.
Dennis Larsen (SD) yrkar med instämmande av Johan Andersson (S), Tony Ekblad
(M), Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) att motionen avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Dennis Larsen (SD) med fleras yrkande.
Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) om erkännande och införande av tredje kön
avslås.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 19.40 och 19.55.
Paragrafen är justerad
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§ 94

KS.2019.0242

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Anordna klimatfullmäktige fyra
gånger per år
Ärendebeskrivning
Den 16 mars 2019 inkom Lars Ahlfors (MP) med en motion till kommunfullmäktige.
Motionen avser förslag om att Eslövs kommun ska åta sig att anordna och stå som
värd för ett ”klimatfullmäktige” fyra gånger per år i stil med liknande evenemang
som anordnats i Alingsås och Landskrona. Kommunfullmäktige beslutade att
remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §145, 2020 Förslag till yttrande över motion från Lars
Ahlfors (MP) - anordna klimatfullmäktige fyra gånger per år
 Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP)
Anordna klimatfullmäktige fyra gånger per år
 Kommunfullmäktiges beslut § 65, 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors
(MP) - anordna klimatfullmäktige fyra gånger per år
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - anordna klimatfullmäktige fyra gånger per år
Beredning
Lars Ahlfors (MP) beskriver i sin motion att Eslöv borde gå före andra kommuner
med att ta initiativ till att anordna ett klimatfullmäktige.
Initiativet till att anordna klimatfullmäktige i Alingsås och Landskrona har en
koppling till den så kallade Klimatriksdagen som formades som en ideell förening
2014. Som Lars Ahlfors beskriver i sin motion har även klimatfullmäktige formats på
ideell bas och är inte en beslutsfattande myndighet inom respektive kommun.
Alingsås klimatfullmäktige beskriver sig som ett öppet nätverk med en Facebooksida
som bas för information.
Klimatfullmäktiges syfte definieras i båda fallen som ett sätt att öka medvetenheten
om klimatfrågor, samt att skapa en kanal genom vilken medborgarna i kommunen
enklare kan engagera sig i klimatfrågor. Representanter för de olika politiska
partierna i kommunerna har även bjudits in till klimatfullmäktiges sammanträden för
att prata om respektive partiers förhållande till Agenda 2030.
Eslövs kommun välkomnar initiativ från den idéburna sektorn och har bland annat
beslutat om överenskommelse för idéburet offentligt partnerskap.
Kommunledningskontoret ser dock att anordnandet av denna typ av idéburna initiativ
ligger utanför kommunens ansvarsområde och föreslår därför kommunstyrelsen att
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förslå kommunfullmäktige att avslå motionen och även fortsättningsvis verka för
samarbete med ideella organisationer i samhällsutmanande frågor.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yrkanden
Lars Ahlfors (MP) yrkar bifall till motionen.
Johan Andersson (S) yrkar att motionen avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Johan Anderssons (S) yrkande.
Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) om att anordna klimatfullmäktige fyra gånger per
år avslås.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Paragrafen är justerad
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§ 95

KS.2019.0233

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Att med hjälp av MERAB öka
ambitionsnivån på återbruk i Eslöv
Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att Eslövs
kommun ska öka ambitionsnivån på återbruket i Eslöv. Motionen yrkar på att
kommunen genom sitt ägarskap i Mellanskånes Renhållnings AB, MERAB, ser till
att målen i Sveriges avfallsstrategi efterlevs genom att man aktivt arbetar för att
produkter återanvänds/återbrukas om dessa inte är i ett skick som omöjliggör
reparation/uppfräschning. Ärendet har remitterats till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden samt MERAB.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §144, 2020 Förslag till yttrande över motion från Lars
Ahlfors (MP) - Att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån på återbruk i Eslöv
 Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) Att
med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån på återbruk i Eslöv
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån
på återbruk i Eslöv
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 29, 2020 Yttrande över motion
från Lars Ahlfors (MP) att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån på återbruk
i Eslöv
 Mellanskånes Renhållnings AB Svar på motion om att öka ambitionsnivån på
återbruket i Eslöv
 Kommunfullmäktiges beslut § 62, 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors
(MP) - Att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån på återbruk i Eslöv
Beredning
Lars Ahlfors (MP) skriver i sin motion att kommunen behöver skapa system för att
underlätta för återbruk av produkter som annars slängs som avfall, för att leva upp till
målen i Sveriges avfallsstrategi
Under 2020-2021 kommer Eslövs kommun att delta i framtagandet av en ny
avfallsplan för MERAB som ska gälla från 2022. En kommunal avfallsplan ska bland
annat innehålla mål om att förebygga uppkomst av avfall.
Eslövs kommun deltar tillsammans med andra skånska kommuner i ett projekt om
cirkulär ekonomi, Cirkulära Skåne, under ledning av Hållbar Utveckling Skåne. Där
tittar miljöavdelningen tillsammans med Serviceförvaltningen på lämpliga åtgärder
för att arbeta med de översta stegen i avfallstrappan, att förhindra uppkomst av avfall
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och att återbruka produkter inom kommunorganisationen i större omfattning än i dag.
Ett arbete som går i linje med viljan i motionen.
Kommunledningskontoret har inget att tillägga i ärendet och föreslår att motionen
avslås.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.
Yrkanden
Lars Ahlfors (MP) yrkar med instämmande av Madeleine Atlas (C) och Lars
Holmström (V) bifall till motionen.
Bengt Andersson (M) yrkar att motionen avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Bengt Anderssons (M) yrkande.
Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) om att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån
på återbruk i Eslöv avslås.
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Merab
Paragrafen är justerad
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§ 96

KS.2019.0435

Motion från Lars Ahlfors (MP) - Ett samhälle med tillgänglighet för alla
Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 15 september 2019
lämnat förslag om att Eslövs kommun ska anta uppdraget att verka utjämnande för
äldres förutsättningar och förmåga att delta i vårt samhälle samt upprätta de
funktioner som behövs för att genomföra uppdraget. Kommunfullmäktige beslutade
att remittera motionen till kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden för
yttrande.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §146, 2020 Förslag till yttrande över motion från Lars
Ahlfors (MP) - Ett samhälle med tillgänglighet för alla
 Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) Ett
samhälle med tillgänglighet för alla
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Ett samhälle med tillgänglighet för alla
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 32, 2020 Remissyttrande över motion från
Lars Ahlfors (MP) - Ett samhälle med tillgänglighet för alla
 Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP); Ett samhälle med tillgänglighet för
alla
 Kommunfullmäktiges beslut §107, 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors
(MP) - Ett samhälle med tillgänglighet för alla
Beredning
Lars Ahlfors (MP) har i sin motion Ett samhälle med tillgänglighet för alla föreslagit
att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att Eslövs kommun ska anta uppdraget att
verka utjämnande för äldres förutsättningar och förmåga att delta i samhället. Vidare
föreslås det till kommunfullmäktige att beslut ska fattas om att Eslövs kommun ska
upprätta de funktioner som behövs för att genomföra uppdraget. Enligt Lars Ahlfors
(MP) behövs utjämnande åtgärder för att det finns äldre människor som inte kan
hänga med i den digitala utvecklingen och att det orsakat en onödig beroendefälla för
de äldre. Det anförs också att det finns äldre pensionärer som saknar de ekonomiska
förutsättningarna för att köpa digitala verktyg för att kunna ta del av grundläggande
samhällsfunktioner. Lars Ahlfors (MP) likställer de äldres behov av utjämnande
insatser med det som idag görs, enligt gällande lagstiftning, för att skolelever ska
kunna tillgodogöra sig undervisning på jämlika villkor.
I Eslövs kommuns politiska handlingsprogram för 2019-2022 finns det en tydlig
viljeinriktning och mål kring att alla invånare ska uppleva att Eslöv är en
inkluderande kommun. I vård- och omsorgsnämndens yttrande över motionen nämns
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det att Eslövs kommun redan idag erbjuder många former av stöd. Kultur- och
fritidsnämnden arrangerar exempelvis regelbundna internetkaféer som riktar sig till
berörda målgrupper. Kommunledningskontoret har också i samband med bevakning
av pandemins effekter fått information om att personal på äldreboenden visar de
äldre hur man använder digitala verktyg, vilket ger dem kunskaper som stärker
förutsättningarna och förmågan till att delta i samhället. Detta har varit särskilt
viktiga insatser i ljuset av covid-19-pandemin när personerna på äldreboenden inte
fått lov att ta emot besök. I övrigt instämmer kommunledningskontoret med vård och
omsorgsnämnden när det tilläggs att intresset som Lars Ahlfors (MP) vill främja
också kan tillgodoses av andra, exempelvis pensionärsorganisationer eller annan
idéburen organisation som vill möta de äldres behov.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.
Yrkanden
Lars Ahlfors (MP) yrkar bifall till motionen.
Tony Hansson (S) yrkar att motionen avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Tony Hanssons (S) yrkande.
Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) om ett samhälle med tillgänglighet för alla avslås.
Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen
Paragrafen är justerad
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§ 97

KS.2019.0507

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Pilotprojekt: Inför öppen
motionsrätt för alla i Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion med rubriken
”Pilotprojekt: Inför öppen motionsrätt för alla i Eslövs kommun.” I motionen framför
Ahlfors (MP) att en medborgerlig motionsrätt ger medborgaren en starkare ställning
genom att medborgaren inte är beroende av att en nämndsledamot eller förvaltning
tar upp medborgarförslaget som sitt. Ahlfors (MP) menar också att fri motionsrätt
skulle öka intresset för kommunpolitiken och stärka och vitalisera den kommunala
demokratin. Ahlfors (MP) yrkar att Eslövs kommun startar ett pilotprojekt med fri
motionsrätt för alla myndiga invånare i kommunen under en testperiod.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §149, 2020Förslag till yttrande över motion från Lars
Ahlfors (MP) - Pilotprojekt: Inför öppen motionsrätt för alla i Eslövs kommun
 Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) om
fri motionsrätt
 Motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Inför öppen motionsrätt för alla i
Eslövs kommun
Beredning
Kommunledningskontoret har under beredningen noterat att motionen inte har
anmälts till kommunfullmäktige och därför ej heller remitterats för beredning.
Kommunledningskontoret väljer dock att ändå bereda motionen för att inte
ytterligare förlänga tiden innan fullmäktige kan ta beslut i ärendet.
Eslövs kommunfullmäktige beslutade § 110, 2012 att från och med den 1 januari
2013 införa medborgarförslag enligt 8 kapitlet 1 § kommunallagen (nuvarande
lagstiftning). Medborgarförslag hanteras i stort på samma sätt som en motion, men
går lite längre än motionärens förslag då rätten att lämna medborgarförslag omfattar
alla som är folkbokförda i en kommun, även barn och ungdomar.
En uppföljning som gjordes 2015 visade att av de förslagsställare som svarade på den
utsända enkäten ansåg många att det var bra att möjligheten fanns, men att de
upplevde processen kring medborgarförslag som långsam, byråkratisk och onödigt
formaliserad.
Kommunfullmäktige beslutade i samband med att uppföljningen behandlades att
tillsätta en partiövergripande lokal demokratiutredning för att utreda alternativ till
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medborgarförslag. Lokala demokratiutredningen föreslog sedermera fullmäktige att
införa möjligheten för kommunmedlemmar att lämna e-förslag. Möjligheten att
lämna medborgarförslag avskaffades den 15 november 2016. På samma gång togs
beslut om att införa e-förslag i stället.
Den 30 september 2019, § 99 tog fullmäktige beslut om att revidera riktlinjerna för eförslag. Nu kan alla fysiska personer, oavsett hemvist och ålder, lämna in e-förslag
till Eslövs kommun. Kravet för att förslaget ska överlämnas till berörd nämnd är
dock att förslaget fått 50 underskrifter av personer som bor eller äger fastighet i
kommunen.
Motionsrätt är förbehållet de ledamöter som är invalda i kommunfullmäktige.
Alternativet för medborgare är medborgarförslag. Eslövs kommun har redan provat
och avskaffat medborgarförslag då processen kring hanteringen av dessa är mer
komplicerad och kräver mer administration än dagens e-förslag gör. E-förslag har
också öppnat upp för fler att lämna förslag till kommunen än vad medborgarförslag
gör.
Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen avslås.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.
Yrkanden
Lars Ahlfors (MP) yrkar bifall till motionen.
Catharina Malmborg (M) yrkar att motionen avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Catharina Malmborgs (M) yrkande.
Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) om fri motionsrätt avslås.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Paragrafen är justerad
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§ 98

KS.2019.0509

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Kommunalt åtgärdsprogram för
pollinatörer
Ärendebeskrivning
I Lars Ahlfors (MP) motion till kommunfullmäktige yrkas det på att
kommunfullmäktige ska besluta nedanstående för att Eslöv ska kunna vara en viktig
aktör i reduceringen av hotet om utrotning av flera svenska biarter:
”Att Eslövs kommun antar ett kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer med
målsättningen att Eslöv ska bli landets ledande bi-kommun samt mål om att minst 25
procent av de gräsbevuxna kommunala ytorna ska avsättas till ängsmark, anta mål
om att 300 bihotell ska sättas upp i kommunen samt att 100 kommunala
blomområden och odlingsområden ska upprättas samt inleda en informationsinsats i
samarbete med Naturskyddsföreningen.”
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.
I miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande framgår det att hotet är reellt och
att det har uppmärksammats både på EU- och nationell nivå där flera insatser har
initierats. Vidare anges det att det föreslagna åtgärdsprogrammet är i linje med
kommunens utvecklingsstrategier för biologisk mångfald och grönstruktur samt
Naturmiljöprogrammet samt att åtgärderna även främjar biologisk mångfald och
ekosystemtjänster generellt. Parallellt gynnas de kulturella tjänsterna med estetik och
känsla av natur och naturupplevelse i stadsmiljö.
Utifrån föreliggande motion bedöms det att en avsättning av 25 procent av
kommunens gräsbevuxna ytor till ängsmark och att sätta upp 300 bihotell i
kommunen skulle kunna var genomförbart på sikt. Det finns även flera olika
möjligheter för att skapa 300 blomområden och för att genomföra
informationsinsatser. På grund av att vissa åtgärder medför besparingar och andra
åtgärder kräver investering så är det sannolikt att åtgärdspaketet kan genomföras
någorlunda inom befintlig budget. Slutligen föreslår miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att motionen ska anses besvarad.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §150, 2020 Förslag till yttrande över motion från Lars
Ahlfors (MP) - Kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer
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Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP)
Kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer
Motion från Lars Ahlfors (MP) Kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer
Kommunfullmäktiges beslut §132 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors
(MP) - Kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 92, 2020. Yttrande över motion
från Lars Ahlfors (MP) - Kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer

Beredning
Kommunledningskontoret delar Lars Ahlfors (MP) och miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens åsikt om att det är viktigt att vidta åtgärder för att gynna
pollinatörer i Eslövs kommun. Det är också positivt att en del åtgärder medför
ekonomiska besparingar och att dessa kan bekosta de mer kostsamma åtgärderna så
att åtgärdspaketet i sin helhet ligger inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
budget.
Motionen yrkar på att kommunen ska bli ledande bi-kommun genom att:
 25 procent av de gräsbevuxna kommunala ytorna ska avsättas till ängsmark
 300 bihotell ska sättas upp i kommunen
 100 kommunala blomområden och odlingsområden ska upprättas
 En informationsinsats ska inledas i samarbete med Naturskyddsföreningen
Av dessa punkter bemöter miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut endast
andra punkten om ängsmark i punktlistan ovan och beslutet specificerar inte heller
graden av gräsbevuxna ytor som ska övergå till ängsmark. Kommunledningskontoret
anser därför att motionen formellt ska avslås men att initiativen, i motionen och som
diskuteras i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande, gärna får genomföras
ändå. De ligger helt i linje med kommunens inriktningsmål:


"Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet
över” och
 ”Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat”
Kommunstyrelsen förslår att motionen avslås.
Yrkanden
Lars Ahlfors (MP) yrkar bifall till motionen.
Johan Andersson (S) yrkar med instämmande av Bertil Jönsson (C) att motionen ska
anses besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Johan Andersson (S) med fleras yrkande.
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Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) om kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer
anses besvarad med vad miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framfört i sitt
yttrande.
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen
Paragrafen är justerad
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§ 99

KS.2019.0436

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Inför visselblåsarfunktion i
Eslöv
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Eslövs kommun beslutade 30 september 2019 att remittera en
motion från Lars Ahlfors (MP) till kommunstyrelsen, vars förslag är att skyndsamt
införa en visselblåsarfunktion i Eslövs kommun.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §147, 2020 Förslag till yttrande över motion från Lars
Ahlfors (MP) - Inför visselblåsarfunktion i Eslöv
 Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) Inför
visselblåsarfunktion i Eslöv
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Inför visselblåsarfunktion i Eslöv
 Kommunfullmäktiges beslut §108, 2019 Remittering av motion från Lars
Ahlfors (MP) - Inför visselblåsarfunktion i Eslöv
Beredning
Det finns kommuner i Sverige som har inrättat interna visselblåsarfunktioner. Några
exempel på större kommuner som har visselblåsarfunktioner är Göteborg, Jönköping,
Linköping, Norrköping, Luleå, Umeå, Borås, Sundsvall, Örebro, Lund och
Eskilstuna. SKR, Sveriges kommuner och regioner, har frågat samtliga kommuner
om förekomsten av befintliga visselblåsarsystem och av 245 kommuner som har
besvarat förfrågan har 18 procent uppgett att de har sådana.
Kommunledningskontoret, konstaterar att det just nu pågår ett remissförfarande som
har till syfte att genomlysa det förslag om ny lag samt förändringar i befintliga lagar
såsom i offentlighets- och sekretesslagen som presenterats i SOU 2020:38, där
utredningens uppdrag har varit att bedöma och lämna förslag till hur
Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om
överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet) bör genomföras i svensk rätt.
Kommunledningskontoret anser att det i detta läge finns skäl att avvakta den
förändring av lagstiftningen som inom kort kommer att antas och då utreda hur och
på vilket sätt Eslövs kommun ska inrätta en visselblåsarfunktion.
Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen ska avslås.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

53 ( 63 )

Sammanträdesprotokoll
2020-10-26
Kommunfullmäktige
Yrkanden
Lars Ahlfors (MP) yrkar med instämmande av Benjamin Ülger (SD) bifall till
motionen.
Catharina Malmborg (M) yrkar att motionen avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Catharina Malmborgs (M) yrkande.
Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) om att införa visselblåsarfunktion i Eslöv avslås.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Paragrafen är justerad
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§ 100

KS.2019.0438

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Plan för anpassning till
klimatförändringar
Ärendebeskrivning
I Lars Ahlfors (MP) motion till kommunfullmäktige lyfter Lars Ahlfors (MP) fram
behovet av en plan för att möta klimatförändringen. I motionen yrkar Lars Ahlfors
(MP) på att kommunfullmäktige föreslås besluta att (1) Eslövs kommun tar fram
risk- och konsekvensanalyser för kommunen med avseende på klimatförändringar,
(2) Eslövs kommun genomför en kartläggning av nödvändiga anpassningar för
följderna av det förändrade klimatet och (3) Eslövs kommun belyser de nödvändiga
klimatanpassningar med tydliga kostnadsanalyser så det offentligt går att följa upp
och kartlägga kostnaderna av klimathotet.
Kommunfullmäktige beslutade 30 september 2019, § 110 att remittera ärendet till
kommunstyrelsen och till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
I Miljö och Samhällsbyggnads beredning av ärendet anges att klimatanpassning
omfattas av Mål 13 i Agenda 2030 och har en direkt koppling till kommunens
Energi- och klimatplan. Dessutom pågår ”Eslövs vatten” som innefattar en
Dagvatten- och översvämningsplan. Vidare anges det att arbetet med
klimatförändringar är nödvändigt och helt i linje med kommunens mål för hållbar
utveckling. Slutligen föreslås det att kostnaderna för genomförandet av åtgärderna tas
fram parallellt med framtagande av åtgärderna.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 26 augusti 2020 att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen om plan för anpassning till
klimatförändringar och samtidigt besluta om att åtgärder för
klimatanpassningsarbetet ska omfattas av den nya Energi- och klimatplanen för
Eslövs kommun.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §148, 2020 Förslag till yttrande över motion från Lars
Ahlfors (MP) - Plan för anpassning till klimatförändringar
 Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Plan
för anpassning till klimatförändring
 Motion från Lars Ahlfors (MP) - Plan för anpassning till klimatförändringar
 Kommunfullmäktiges beslut §110, 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors
(MP) - Plan för anpassning till klimatförändringar
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 123, 2020 Yttrande över motion
från Lars Ahlfors (MP) - Plan för anpassning till klimatförändringar

Beredning
Kommunledningskontoret delar Lars Ahlfors (MP) och miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens uppfattning om vikten av att en risk och
konsekvensanalys tas fram samt att en klimatanpassningsplan framställs med
tillhörande budget. Flera arbeten pågår redan där hänsyn till klimatförändringen ingår
såsom uppdatering och vidareutveckling av Energi- och klimatplanen, Eslövs vatten,
översiktsplanen och så vidare.
Klimatanpassning är även en del av Eslöv kommuns vision ”Skånes bästa kommun
att bo och verka i. Tryggt och hållbart för framtiden”. Likaså ligger det i linje med
inriktningsmålen:
”Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och
utvecklas.” samt
”Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat.”.
En fullständig risk- och konsekvensanalys och efterföljande åtgärdsprogram som
efterfrågas i motionen är dock bredare och mer omfattande än det arbete som redan
pågår. Påverkan och konsekvenser för näringslivssektorn, vård och omsorg,
beredskap, kritiska leverantörer med flera innefattas. I dagsläget har inte resurser
allokerats till ett så pass omfattande arbete. Kommunledningskontoret föreslår därför
att motionen ska avslås.
Kommunstyrelsen förslår att motionen anses besvarad.
Yrkanden
Lars Ahlfors (MP) yrkar med instämmande av Umihana Rasovic Kasumovic
(V) bifall till motionen.
Janet Andersson (S) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Janet Anderssons (S) yrkande.
Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) om plan för anpassning till klimatförändring
anses besvarad med vad miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framfört i sitt
yttrande.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 101

KS.2020.0413

Remittering av motion från Bertil Jönsson (C) - Medlemskap i nätverket
Håll Sverige Rent
Ärendebeskrivning
Bertil Jönsson (C) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att
Eslövs kommun ska bli medlem i nätverket Håll Sverige Rent. Kommunfullmäktige
har att remittera motionen för yttrande.
Beslutsunderlag
 Motion från Bertil Jönsson (C) Motion angående medlemskap i nätverket Håll
Sverige Rent
Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att motionen från Bertil Jönsson (C) om att Eslövs
kommun ska bli medlem i nätverket Håll Sverige Rent remitteras till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden med begäran om yttrande senast den 13 september 2021
och till kommunstyrelsen med begäran om yttrande senast den 5 oktober 2021.
Motionären förklarar sig nöjd med remitteringen.
Beslut
- Motionen från Bertil Jönsson (C) om att Eslövs kommun ska bli medlem i nätverket
Håll Sverige Rent remitteras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med begäran
om yttrande senast den 13 september 2021 och till kommunstyrelsen med begäran
om yttrande senast den 5 oktober 2021.
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 102

KS.2020.0421

Remittering av motion från Madeleine Atlas (C) och Sofia Hagerin (C) Inrättande av tjänst som landsbygdsutvecklare
Ärendebeskrivning
Madeleine Atlas (C) och Sofia Hagerin (C) har till kommunfullmäktige inkommit
med en motion att det inrättas en deltidstjänst som landsbygdsutvecklare med uppgift
att inom kommunen arbeta med att lokalisera och marknadsföra övergivna
byggnader. Kommunfullmäktige har att remittera motionen för yttrande.
Beslutsunderlag
 Motion från Madeleine Atlas (C) om inrättande av tjänst som
landsbygdsutvecklare
Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att motionen från Madeleine Atlas (C) och Sofia
Hagerin (C) om inrättande av en tjänst som landsbygdsutvecklare remitteras till
kommunstyrelsen med begäran om yttrande senast den 5 oktober 2021.
Motionärerna förklarar sig nöjda med remitteringen.
Beslut
- Motionen från Madeleine Atlas (C) och Sofia Hagerin (C) om inrättande av en
tjänst som landsbygdsutvecklare remitteras till kommunstyrelsen med begäran om
yttrande senast den 5 oktober 2021.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 103

KS.2020.0439

Remittering av motion från Ted Bondesson (SD) - Uppdatera
kommunens måltidspolicy
Ärendebeskrivning
Ted Bondesson har till kommunfullmäktige lämnat in en motion med rubriken
"Uppadatera kommunens måltidspolicy". Kommunfullmäktige har att remittera
motionen för yttrande.
Beslutsunderlag
 Motion från Ted Peter Bondesson (SD) Uppdatera kommunens måltidspolicy
Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att motionen remitteras till barn- och
familjenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och servicenämnden med
begäran om yttrande senast den 13 september 2021 och till kommunstyrelsen med
begäran om yttrande senast den 5 oktober 2021.
Motionären förklarar sig nöjd med remitteringen.
Beslut
- Motionen från Ted Bondesson (SD) om uppdatering av kommunens
måltidspolicy remitteras till barn- och familjenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och servicenämnden med begäran om yttrande senast den
13 september 2021 och till kommunstyrelsen med begäran om yttrande senast den 5
oktober 2021.
Beslutet skickas till
Barn- och familjenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Servicenämnden
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 104

KS.2020.0388

Fyllnadsval efter Jörgen Håkansson (S) för uppdraget som ersättare i
vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse en ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter
Jörgen Håkansson (S).
Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 72, 2020 Entledigande av Jörgen Håkansson (S)
från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i vård- och
omsorgsnämnden samt fyllnadsval
Beslut
- Bodil Löfström (S) utses till ersättare i vård- och omsorgsnämnden under perioden
fram till och med den 31 december 2022.
Beslutet skickas till
Bodil Löfström (S)
Vård- och omsorgsnämnden
Förtroendemannaregistret
Kommunledningskontoret, löneenheten
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

61 ( 63 )

Sammanträdesprotokoll
2020-10-26
Kommunfullmäktige
§ 105

KS.2020.0443

Entledigande av Joakim Dahlin (S) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Joakim Dahlin (S) har till kommunfullmäktige lämnat in en avsägelse från uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslut
- Joakim Dahlin (S) entledigas från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
- Avgången anmäls till länsstyrelsen för förnyad röstsammanräkning.
Beslutet skickas till
Joakim Dahlin (S)
Länsstyrelsen Skåne
Förtroendemannaregistret
Kommunledningskontoret, löneenheten

Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 106
Anmälningar för kännedom
Ärendebeskrivning
Följande anmälningar redovisas:
KS.2020.0004-10

Rapport om anslagsfinansiering av Kontaktcenter

KS.2020.0004-11

Fördelningsunderlag; anslagsfinansiering Kontaktcenter

KS.2020.0399-1

Servicenämndens beslut § 135, 2020 Investeringsprojekt Stehag
Söder

KS.2020.0400-1

Servicenämndens beslut §136, 2020 Norrevångsskolan
investeringsprojekt

Beslut
- Anmälningarna läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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