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David Westlund (S) 
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Peter Sjögren (M) 
Ronny Thall (SD) 
Bertil Jönsson (C) 
Jasmina Muric (C) 

  
Övriga närvarande Helena Heintz (kommunsekreterare) 

Eva Hallberg (kommundirektör) 
  
Utses att justera Catharina Malmborg (M) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset i Eslöv, 2021-06-08   
  
Protokollet omfattar §§137-161 
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§ 137  

Val av justerare  

Catharina Malmborg (M) utses att jämte ordförande justera protokollet den 8 juni 
2021. 

Till ersättare utses Fredrik Ottesen (SD). 

Paragrafen är justerad 
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§ 138  

Övriga närvarande under informationsmötet  

Nedanstående deltagare närvarar under informationsmötet men är inte närvarande 
under beslutsmötet: 

David Westlund (S) 
Peter Sjögren (M) 
Lena Emilsson (S) 
Ronny Thall (SD) 
Bertil Jönsson (C) 
Jasmina Muric (C) 

Paragrafen är justerad 
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§ 139    KS.2020.0549 

Kultur- och fritidsnämndens redovisning till kommunstyrelsen 
avseende aktuella frågor, mål och resultat samt väsentliga 
framtidsfrågor i enlighet med de ekonomiska styrprinciperna  

Ärendebeskrivning  
Christine Melinder (M), nämndens ordförande, och Emil Ahlquist, controller på 
förvaltningen, informerar om kultur- och fritidsnämndens verksamhet. 

Aktuella frågor för nämnden just nu är att hitta lösningar för att få verksamheter att 
fungera i pandemin, pågående renovering av Karlsrobadet, nybyggnation av samlad 
kulturskola och stöd till föreningar. 

Avseende nämndens mål och resultat är nuvarande förväntning att nämnden kommer 
att uppfylla de mål som verksamheterna själva har ansvar för. Covid-19 har inneburit 
en inbromsning av måluppfyllelsen, men den har inte stannat upp och man har hittat 
nya vägar för att nå målen. Ekonomisk prognos för 2021 är i dagsläget -1 500 000 
kronor.  

Några väsentliga framtidsfrågor för nämnden är att garantera barn och unga 
kostnadsfria och meningsfulla lovaktiviteter, bibehålla och utveckla kvaliteten på 
kulturgarantin trots befolkningsökning och prisökningar, möta efterfrågan på utökade 
öppettider på biblioteken i byarna, nå fler ungdomar i byarna samt få tillbaka barn 
och unga till föreningslivet efter pandemin.  

Beslut 
- Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 140    KS.2021.0009 

Vårprognos 2021  

Ärendebeskrivning  
Nu föreligger uppföljning av budgeten per den 30 april med prognos för helåret. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Vårprognos 2021 
 Vårprognos 2021 för Eslövs kommun 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 59, 2021 Vårprognos 2021 för 

Kommunledningskontoret 
 Servicenämndens beslut § 72, 2021 Vårprognos 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 31 2021, Ekonomisk vårprognos 2021 
 Barn- och familjenämndens beslut § 52, 2021 Vårprognos 2021 för barn- och 

familjenämnden 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 32 2021, Vårprogonos 2021 
 

Beredning 
Kommunens resultat förbättras för året baserat på Sveriges Kommuners och 
Regioners (SKRs) prognos från april och intäkter från processen med försäljning av 
Eifab. Nämndernas prognoser visar på ett relativt stort underskott. Detta gäller främst 
vård- och omsorgsnämnden som bland annat har merkostnader för pandemin med 
uppskattningsvis 12,8 miljoner kronor. Det finns inget beslut från staten att 
kommunerna kan söka medel via Socialstyrelsen i likhet med 2020. Nämnden har 
inte beaktat eventuella statsbidrag i prognosen för återstoden av året. Faller 
statsbidrag ut förbättras resultatet. Servicenämnden lämnar en prognos med ett 
underskott på 6,3 miljoner kronor men beskriver förutsättningar att bedriva 
verksamheten inom ram för året. Kultur- och fritidsnämnden bedömer ett underskott 
med 1,4 miljoner kronor för året beroende på lägre intäkter med anledning av 
pandemin. 

Kommunledningskontoret föreslår att medel avsätts till kommunstyrelsens disponibla 
medel inom årets resultat, av de ökade skatte- och generella statsbidragsintäkterna, 
med 16 miljoner kronor för att vid behov kompensera berörda nämnder för 
merkostnader och intäktsbortfall med anledning av den pågående pandemin. 

Nya budgetförutsättningar för Sallerupskolan och övriga framförda investeringar 
hanteras i budgetprocessen för 2022 och framåt. Budgetberedningen har tagit del av 
miljö-och samhällsbyggnadsnämndens aviserade förändringar av investeringar. 
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Kommunen leasar normalt fordon på 36 månader men fordon som specialanpassas 
för verksamheten och beräknas användas en längre tid än tre år föreslås köpas in 
varför kommunledningskontoret föreslår en utökning av investeringsbudgeten för 
servicenämnden med begärda sex miljoner kronor. 

Regeringen har fattat beslut om att fortsätta ersätta kommunerna för 
sjuklönekostnader juni månad ut. Kommunledningskontoret föreslår att ersättningen 
även fortsättningsvis behandlas som en verksamhetsintäkt som tillfaller respektive 
nämnd och kommunstyrelsen vilket därmed matchar respektive nämnds respektive 
kommunstyrelsens verksamhetskostnad. 

Yrkanden 
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att kommunstyrelsen även beslutar att 
Kommunledningskontoret uppdras att ta fram alternativ till hur Eslövs kommun 
effektivast arbetar med engångsintäkten från försäljningen av Eifab under 
förutsättning att kommunfullmäktige avsätter den till satsning på fiber samt att 
fullmäktige beslutar att engångsintäkten från försäljningen av Eifab avsätts till 
satsning på fiber. Madeleine Atlas (C) instämmer i tilläggsyrkandena. 

Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut och avslag på Fredrik Ottesens (SD) 
tilläggsyrkanden. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med det. 

Ordförande tar sedan upp Fredrik Ottesens (SD) tilläggsyrkanden och finner att 
kommunstyrelsen avslår dem. 

Beslut 
- Samtliga nämnder anmodas hålla budget och genomföra planerade 
effektiviseringar. 

- En särskild överläggning genomförs med vård- och omsorgsnämnden och 
servicenämnden före delårsrapporten som upprättas per den siste augusti avseende 
nämndernas ekonomiska planering och situation. 

- Årshyran på 0,51 miljoner kronor för Våfflan omfördelas mellan kultur- och 
fritidsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden enligt förslag från de 
berörda nämnderna. 

- Sjuklöneersättning tillfaller respektive nämnd respektive kommunstyrelsen. 
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- Kommunfullmäktige föreslås godkänna vårprognosen för 2021. 

- Kommunfullmäktige föreslås godkänna att servicenämndens investeringsbudget 
utökas med 6 miljoner kronor avseende inköp av specialanpassade fordon. 

Reservation 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
yrkanden. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 141    KS.2021.0008 

Finansiell rapport - årsrapport 2020 och kvartal 1 2021  

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontoret har sammanställt finansiell rapport med information per 
den 31 december 2020, vilket huvudsakligen ingår i kommunens årsredovisning, 
samt utvecklingen under det första kvartalet 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Finansiell rapport - årsrapport 2020 och kvartal 1 2021 
 Rapport från kapitalförvaltning av pensionsmedel per 2021-03-31 
 

Beredning 
Total behållning pensionsmedel var den 31 december 2020 cirka 103 miljoner 
kronor, varav cirka 86,6 miljoner kronor utgjorde marknadsvärde på placerat kapital 
och resterande del, 16,4 miljoner kronor, utgjordes av oplacerade medel. Före årets 
slut har 7 miljoner kronor placerats i räntebärande papper inom de likvida medlen. 
Vid årets början 2020 var marknadsvärdet på placerade medel cirka 77,6 miljoner 
kronor. Riskexponeringen har under året varit lägre än normalriktlinjerna. 
Fördelningen mellan aktier och ränteplaceringar var 52,9 procent respektive 47,1 
procent. Fördelningen på tillgångsslag överensstämmer med policy. 

Under det första kvartalet 2021 har placerade medel fortsatt öka i värde och uppgår 
per den 31 mars till cirka 91,6 miljoner kronor. Total behållning är cirka 106,7 
miljoner kronor. 

Likvida medel uppgick till 95,7 miljoner kronor vid årsskiftet. Per den 31 mars 
uppgår likviditeten till 51,2 miljoner kronor. 

Inga nya lån har tagits upp under det första kvartalet. 

Beslut 
- Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Ekonomikontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 142    KS.2020.0525 

Kompensation för engångsbelopp i läraravtalet HÖK-21  

Ärendebeskrivning  
I det kollektivavtal som tecknats om löner och allmänna anställningsvillkor för de 
båda lärarförbunden ingår det en större ändring av avtalets bilaga 6 om 
möjligheten ´till lokala överenskommelser om arbetsorganisation och 
arbetstidsmodell. Centrala parter är överens om att de gjorda ändringarna innebär en 
värdeförändring i avtalet och för att kompensera för denna förändring så är man 
också överens om att samtliga lärare ska erhålla ett engångsbelopp på 2000 kronor, 
justerat för sysselsättningsgrad, som ska utbetalas i juni 2021. 

Då barn- och familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden inte har 
haft möjlighet att budgetera för detta engångsbelopp föreslås att kommunstyrelsen 
kompenserar nämnderna för denna kostnad. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott § 23, 2021 Kompensation för 

engångsbelopp i läraravtalet HÖK-21 
 Förslag till beslut; Kompensation för engångsbelopp i läraravtalet HÖK 21 
 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor - HÖK 21 
 

Beredning 
Barn- och familjenämnden har i dagsläget cirka 770 anställda och gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har 130 anställda som kommer i fråga för utbetalningen 
av engångsbeloppet på 2000 kronor. Då engångsbeloppet utbetalas som lön 
tillkommer kostnader för sedvanligt PO-tillägg men enligt avtalet inte för 
semesterersättning. Totalkostnaden för engångsbeloppet blir då cirka 2 548 000 
kronor fördelat på 2 180 000 kronor för barn- och familjenämnden och 368 000 
kronor för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

För att det inte ska uppstå konsekvenser i verksamheten på grund av denna kostnad 
föreslås att kommunstyrelsen kompenserar nämnderna inom ramen för 
kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
kompenseras för de kostnader som uppstår i och med utbetalning av engångsbeloppet 
i HÖK 21 genom kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader. 
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Beslutet skickas till  
Barn- och familjenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
HR-avdelningen 
Ekonomiavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 143    KS.2021.0272 

Samråd för projekt Väg 113 Stabbarp-Bosarp, ny gång och cykelväg, 
Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Trafikverket Region Syd planerar för en ny gång- och cykelväg längs väg 113 mellan 
Stabbarp och Bosarp, Eslöv kommun och bjuder in till samråd. Svar ska lämnas 
senast den 6 juni. 

I samrådsunderlaget beskrivs i ett tidigt utredningsskede hur projektet bedöms 
påverka miljön, i syfte att inhämta synpunkter från Länsstyrelsen och särskilt berörda 
inför den fortsatta planläggningsprocessen, då ett mer detaljerat förslag arbetas fram. 
Underlaget ligger sedan till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Aktuell vägsträcka ingår i den regionala 
cykelvägsplanen för perioden 2014-2025. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Eslövs kommuns synpunkter vid samråd för ny gång-och 

cykelväg Stabbarp- Bosarp 
 Följebrev, Samråd för projekt Väg 113 Stabbarp-Bosarp 
 Samrådsunderlag för projekt Väg 113 Stabbarp-Bosarp 
 

Beredning 
Trafikverket har tillsammans med Region Skåne och Skånes kommuner ingått i ett 
samarbete inom vilket det har tagits fram en regional cykelvägsplan för perioden 
2014-2025. Cykelvägsplanen utgår från de övergripande satsningsområden som 
Region Skåne har fastställt och som syftar mot visionen att göra Skåne till en 
cykelregion. Aktuell vägsträcka Stabbarp-Bosarp ingår i den regionala 
cykelvägsplanen. Idag finns en gång- och cykelväg på den västra sidan av väg 113 på 
sträckan Eslöv-Stabbarp. Norr om Stabbarp måste gång- och cykeltrafikanter vistas i 
en blandmiljö. En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) har tidigare genomförts för gång- och 
cykelväg längs aktuell vägsträcka enligt fyrstegsprincipen och denna resulterade i ett 
förslag som placerade gång- och cykelvägen väster om väg 113. Denna sträckning 
var problematisk att genomföra vid Bosarps Jär och vid området vid Bosarps 
kyrkoruin och Bosarps kyrka. Kostnaden skulle bli hög för denna sträckning. Eslövs 
kommun och Trafikverket har haft fortsatt dialog och tillsammans arbetat fram det 
förslag som förordas i samrådet. Förordat alternativ innebär att gång- och cykelvägen 
delvis förläggs på östra sidan av väg 113 genom anordning av passage över väg 113, 
för att undvika intrång i åsen och naturmiljön väster om väg 113. Trafikverket 
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bedömer att de planerade åtgärderna inte kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Eslövs kommun anser att det förordade alternativet är det bästa att genomföra även 
om det innebär att gående och cyklister måste passera väg 113 vid två passager. 
Detta medför en lägre säkerhet men platserna för passagerna har god sikt och passage 
ska kunna ske på säkert sätt. Det är svårt att idag göra en prognos om framtida 
användning av gång- och cykelvägen men den har goda möjligheter att utvecklas till 
att bli ett väl använt stråk, både för nyttobruk som för rekreationsbruk. Eslövs 
kommun anser därför att det är viktigt att Trafikverket är beredda att i framtiden göra 
passagerna säkrare för gång- och cykeltrafikanter, om nyttjandet blir högt. Detta 
gäller framför allt nyttjandet av barn och unga. Trafikverket och Eslövs kommun bör 
samarbeta för att ta fram underlag som stöd. 

Eslövs kommun stöder Trafikverkets bedömning att de planerade åtgärderna inte kan 
antas betydande miljöpåverkan. 

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

Beslut 
- Kommunstyrelsen ställer sig bakom Trafikverkets förordade förslag. 

- Kommunstyrelsen delar Trafikverkets bedömning att de planerade åtgärderna 
inte kan antas betydande miljöpåverkan.  

Beslutet skickas till  
Trafikverket – investeringsprojekt@trafikverket.se; diarienr. TRV 2018/ 132510. 
Miljö och Samhällsbyggnad 

Paragrafen är justerad 
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§ 144    KS.2021.0282 

Samverkansöverenskommelse 2021-2022 och Medborgarlöfte i Eslövs 
kommun 2021  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommun och Lokalpolisområde Eslöv har tillsammans tagit fram en 
samverkansöverenskommelse samt ett medborgarlöfte. 
Samverkansöverenskommelsen sträcker sig mellan 2021-2022 medan 
medborgarlöfte förnyas årligen utifrån den gemensamma lägesbilden. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Samverkansöverenskommelse 2021-2022 och Medborgarlöfte 

i Eslövs kommun 2021 
 Förslag till samverkansöverenskommelse 2021-2022 
 Förslag till Medborgarlöfte i Eslövs kommun 2021 
 

Beredning 
Samverkansansöverenskommelsen är ett verktyg för att skapa struktur och 
systematik i samverkan mellan kommun och polis i syfte att uppnå en minskad 
brottslighet och en ökad trygghet i Eslövs kommun. Samverkansöverenskommelsen 
belyser vilka forum som samverkan sker i och är ett långsiktigt arbete mellan 
parterna. 

Medborgarlöftet är en förlängning av Eslövs kommuns och polisens ordinarie 
samverkansöverenskommelse som årligen tas fram utifrån en utarbetad gemensam 
lägesbild. Medborgarlöfte i Eslövs kommun 2021 bygger på polisens 
trygghetsmätning samt den gemensamma lägesbilden som Eslövs kommun och polis 
arbetat fram. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Madeleine Atlas (C), Sven-Olov Wallin (L) och Lars 
Holmström (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Samverkansöverenskommelsen samt medborgarlöftet mellan Eslövs kommun och 
polis godkänns och undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 
lokalpolisområdeschefen. 

Protokollsanteckning 
Fredrik Ottesen (SD) begär och får beviljat att lägga en anteckning till protokollet. Se 
bilaga till protokollet. 
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Beslutet skickas till  
Lokalpolisområde Eslöv 
Kommunledningskontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 145    KS.2021.0255 

Revidering av riktlinjer för trygghetsboende  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen antog den 12 mars 2019 Riktlinjer för trygghetsboende. 
Riktlinjerna ska ses över för revidering senast mars 2021. En arbetsgrupp med 
tjänstepersoner från Vård och Omsorg, Miljö och Samhällsbyggnad och 
Kommunledningskontoret har bildats för att revidera riktlinjerna. 

Förslag på revidering av riktlinjerna har tagits fram och den 21 april 2021 beslutade 
vård- och omsorgsnämnden att anta förvaltningens förslag som sitt samt föreslå att 
kommunstyrelsen beslutar om nya riktlinjer för trygghetsboende enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Revidering av riktlinjer för trygghetsboende 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 50, 2021 Förslag till revidering av 

riktlinjer för trygghetsboende 
 Vård och Omsorg Riktlinjer för trygghetsboende efter föreslagen revidering 
 Vård och Omsorg Förslag till revidering av riktlinjer för trygghetsboende 
 Kommentarer Revidering av riktlinjer för trygghetsboende, 
 

Beredning 
Tjänstepersoner från Vård och Omsorg, Miljö och Samhällsbyggnad samt 
Kommunledningskontoret har samrått vad gäller detta förslag på revideringar. 

Av bifogade dokument framgår föreslagna revideringar i sin helhet. Revideringarna 
handlar framförallt om borttagandet av längre textstycken i den inledande texten som 
motiverar införandet av subventioner till trygghetsboende. Kvarstående text 
koncentrerar sig istället på att beskriva vad trygghetsboende är och vad det innebär. 
Därtill föreslås mindre revideringar under rubriken Förutsättningar för 
trygghetsboende i Eslövs kommun. Detta innefattar bland annat förtydligande 
gällande hur den kommunala subventioneringen påverkar antalet timmar 
trygghetsvärden ska tjänstgöra och vad trygghetsvärden ska uppnå, samt att både 
trygghetsvärd och gemensamhetslokal ska finnas på plats för att subvention ska 
betalas ut. 

Vidare har tidsplan för revidering ändrats till Revideras vid behov. Då det är 
önskvärt att ha ett angivet tidsintervall för revidering föreslås dock att tidsplan för 
revidering ändras till Revideras senast 1 juni 2025, istället för vid behov. 
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Beslut 
- Förslag till Riktlinjer för trygghetsboende antas att gälla från den 14 juni 2021, med 
förändringen att revideringen ska göras senast 1 juni 2025, och i samband med detta 
upphävs nu gällande Riktlinjer för trygghetsboende. 

Beslutet skickas till  
Vård och Omsorg 
Miljö och samhällsbyggnad 
Kommunledningskontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 146    KS.2021.0264 

Yttrande över samråd om riktlinjer för bostadsförsörjning i Höörs 
kommun  

Ärendebeskrivning  
Höörs kommun har tagit fram förslag till nya riktlinjer för bostadsförsörjning och i 
enlighet med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) har de 
skickat dem på samråd. 

Samrådstiden är 7-28 maj 2021. Höörs kommun har blivit informerad om att 
kommunstyrelsen har sitt sammanträde den 1 juni och Eslövs kommun har medgetts 
respit att inkomma med yttrandet efter samrådstidens utgång. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Höörs kommun riktlinjer för bostadsförsörjning 
 Rapport Bostadsanalys Höörs kommun 2021 
 Riktlinjer för bostadsförsörjning i Höörs kommun 2021-2024 med utblick mot 

2035 
 Missiv; samråd bostadsförsörjning Höörs kommun Samrådstid 7-28 maj. 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har granskat samrådshandlingen och har inga specifika 
synpunkter på samrådshandlingen. 

Som grannkommuner har Höörs kommun och Eslövs kommun en nära 
sammankopplad bostadsmarknad så väl som arbetsmarknad, där både stora flytt- och 
pendlingsströmmar går åt båda hållen. Höörs kommuns riktlinjer är omfattande och 
ger en tydlig målsättning och inriktning för bostadsförsörjning och bostadsplanering i 
kommunen. Riktlinjerna är fördelade på tre teman, med tillhörande mål och insatser 
för att nå målen. Kommunen har som målsättning att öka attraktiviteten och 
tillväxten genom att stärka befolkningstillväxten genom bostadsbyggnation, bygga 
varierade bostadstyper, utveckla byar och landsbygd samt öka markreserven. 
Kommunen ämnar tillgodose bostadsförsörjning för äldre genom fler 
boendealternativ för äldre och tillräckligt antal platser på särskilt boende i kommunal 
regi. Vidare har kommunen som målsättning att säkra bostadsförsörjningen för 
särskilda grupper samt de som har svårt att hävda sig på ordinarie bostadsmarknaden 
genom integrerade bostäder och rimliga bostäder vid låga inkomster. 

Beslut 
- Eslövs kommun ställer sig positiv till Höörs kommuns samrådsförslag till riktlinjer 
för bostadsförsörjning.  
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Beslutet skickas till  
Höörs kommun 
Kommunledningskontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 147    KS.2021.0071 

E-förslag Utlys klimatnödläge i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Ett e-förslag om att utlysa klimatnödläge i Eslövs kommun inkom till kommunen den 
17 mars 2020. E-förslaget har erhållit nittiotvå stycken underskrifter. 

Enligt Riktlinjer för e-förslag, antagen av kommunfullmäktige den 30 september 
2019, ska publicerade e-förslag som har fått fler än 50 underskrifter registreras som 
ärende och överlämnas till berörd nämnd. Nämnden som får ansvar för förslaget ska 
återkoppla till förslagsställaren. Eftersom förslaget berör flera nämnder ska 
kommunfullmäktige behandla svaret efter att berörda nämnder yttrat sig. 

Utifrån e-förslagets ämnesområde remitterades det till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt kommunledningskontoret för utredning. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har lämnat sitt yttrande. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; E-förslag Utlys klimatnödläge i Eslövs kommun 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 65, 2021 Yttrande över e-förslag 

om att utlysa klimatnödläge i Eslövs kommun 
 Kommunstyrelsens beslut § 56, 2021 E-förslag Utlys klimatnödläge i Eslövs 

kommun 
 Förslag till beslut; Remittering av e-förslaget Utlys klimatnödläge i Eslövs 

kommun 
 E-förslag Utlys klimatnödläge i Eslövs kommun 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret uppskattar engagemanget som ligger bakom e-förslaget 
och är enig om att den pågående klimatförändringen medför allvarliga och stora 
konsekvenser för dagens samhälle. Det är viktigt att kommunen arbetar med åtgärder 
som bromsar olika faktorers bidrag till en klimatförändring men också med åtgärder 
som utgör en beredskap för den klimatförändring som trots allt sker på kort och lång 
sikt. Några sådana åtgärder är redan på gång i Eslövs kommun såsom arbetet för att 
bli en fossilbränslefri kommun samt arbetet med den nya energi- och klimatplanen. 

Kommunledningskontoret delar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens skepsis om 
att ett utlyst klimatnödläge skulle påskynda eller få befintliga resurser till att 
prioritera frågan än högre. Än svårare är det om kommunen saknar befogenhet att 
utlysa ett nödläge. 

22 ( 53 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-06-01 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Kommunledningskontorets förslag till beslut är därför att kommunfullmäktige 
föreslås avslå e-förslaget om att utlysa klimatnödläge i Eslöv. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S) och Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 

Lars Holmström (V) och Rickard Sallermo (MP) yrkar bifall till e-förslaget och 
avslag på förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige förelås avslå e-förslaget om att utlysa klimatnödläge i Eslövs 
kommun. 

Reservationer 
Rickard Sallermo reserverar sig mot beslutet. 

Lars Holmström (V) reserverar sig mot beslutet i enlighet med skriftlig reservation, 
se bilaga.  

Ej deltagande i beslut och protokollsanteckning 
Madeleine Atlas (C) deltar inte i beslutet och begär att få en anteckning till beslutet. 
Det beviljas. Anteckningen lyder enligt följande:  

"Centern väljer att avstå från att delta i beslutet eftersom vi varken kan stå bakom ett 
avslag eller ett bifall. Ett bifall till e-förslaget ligger närmst för oss, men vi anser att 
föreslagna åtgärder inte får full effekt om inte styrande politiker prioriterar upp 
klimatfrågan. Vi politiker måste våga ta obekväma och kostsamma beslut för att 
driva klimatfrågan framåt. Drivkraften måste ligga hos politiken, först då kan en 
klimatstrateg få rätt förutsättningar till att göra ett bra arbete." 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 148    KS.2021.0269 

Överlåtelse av del av Eslöv 53:4, kvarteret Rådjuret  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2019 om antagande av detaljplan för 
kvarteret Rådjuret 1 med flera samt godkännande av tillhörande exploateringsavtal. 
Ett genomförande av detaljplanen förutsätter att del av kommunens fastighet Eslöv 
53:4 överlåts till ägaren av angränsande fastighet Rådjuret 1. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Godkännande av överenskommelse om fastighetsreglering 

rörande Eslöv 53:4 och Rådjuret 1 
 Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering rörande Eslöv 53:4 och 

Rådjuret 1 
 

Beredning 
Den aktuella delen av Eslöv 53:4 har tidigare varit planlagd för allmän plats men 
utgör i gällande detaljplan kvartersmark för bostadsändamål där även icke störande 
handel-, centrum- och kontorsverksamhet tillåts i bottenvåningen. Marken som 
överlåts omfattar cirka 1 800 kvadratmeter. I exploateringsavtalet § 2.1, som tecknats 
mellan kommunen och Storgatan 1-5 AB, anges att kommunen kommer att överlåta 
aktuellt område till exploatören och att separat avtal kommer att tecknas mellan 
parterna samt att ersättning för marken bestäms utifrån opartisk värdering. 

När kommunen säljer mark ska det ske på den öppna marknaden och om detta inte är 
lämpligt ska priset för marken bestämmas genom en oberoende värdering. Det 
aktuella området är inte lämpligt att sälja på öppna marknaden då det inte kan 
exploateras utan tillskott av mark från intilliggande fastighet. För att bestämma priset 
för marken har en oberoende ersättningsutredning utförts. En ersättningsutredning 
gjordes inför antagande av detaljplanen och tecknande av exploateringsavtalet. Enligt 
ersättningsutredningen bedömdes marken ha ett värde av 5,1 miljoner kronor utifrån 
det som varit känt vid värderingstillfället. Ersättningsutredningen angav att 
exploateringskostnaderna var behäftade med stor osäkerhet och borde justeras när de 
blivit kända. Då två år gått sedan värdetidpunkten i den första ersättningsutredningen 
har en uppdatering av hela ersättningsutredningen gjorts där hänsyn även tagits till 
nedlagda och bedömda framtida exploateringskostnader. Ersättningsutredningen har 
kommit fram till att ersättningen som ska betalas för området är 4 730 000 kronor. 
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I överenskommelsen regleras även att Storgatan 1-5 AB yrkar på utfartsrätt till 
förmån för Rådjuret 3, samt att Storgatan 1-5 AB upplåter mark till ledningsrätt utan 
ersättning inom det aktuella området. 

Beslut 
- Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering rörande Eslöv 53:4 och 
Rådjuret 1 godkänns. 

Beslutet skickas till  
Storgatan 1-5 AB 

Paragrafen är justerad 
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§ 149    KS.2021.0273 

Utredning av samarbetet och nytt avtal med Eslövs Stadskärneförening  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige i Eslövs kommun har antagit en plan för centrumutveckling. 
Inom ramen för genomförande av planen har samverkan i olika former mellan Eslövs 
kommun, fastighetsägare och handlare genom Eslövs Stadskärneförening utvecklats. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017 om en formalisering av centrumsamverkan och 
utökning av bidraget till Eslövs Stadskärneförening. En förutsättning för den ökade 
graden av medfinansiering var att övriga medfinansieringsparter bidrog med minst 
lika mycket. En avsiktsförklaring tecknades 2018 där man kom överens om 
finansieringsfördelning. 

Enligt planering skulle centrumarbetet vara utvärderat och avtalet omförhandlat 
senast den 30 september 2020 men med anledning av den extraordinära 
pandemisituationen så förlängdes avtalet med ett år, det vill säga till den 30 
september 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Nytt avtal med Eslövs Stadskärneförening 
 Utredning av samarbetet inom Eslövs Stadskärneförening 
 Kommunstyrelsens beslut § 85, 2017 Formalisering av centrumsamverkan och 

utökat stöd till centrumledning 
 Kommunstyrelsens beslut § 44, 2018 Godkännande av avsiktsförklaring samt val 

av representanter i Stadskärneförening 
 

Beredning 
Fastighetsägarna och Eslövs kommun har gjort en utvärdering av arbetet utifrån sina 
perspektiv. Fastighetsägarna har i sin utvärdering kommit fram till att de under 2021 
vill satsa på att ta fram en strategisk plan för stråkutveckling i Eslövs stadskärna. 
Stråkutveckling handlar om att hitta rätt mix av handel och annat utbud som skapar 
en attraktiv stadskärna. Därför har fastighetsägarna aviserat att medfinansieringen till 
Eslövs Stadskärneförening kommer att halveras för år 2022. 

Kommunledningskontoret har gjort en utredning av samarbetet utifrån det 
kommunala perspektivet genom genomgång av protokoll och intervjuer med vissa 
nyckelpersoner. Kommunledningskontorets utredning föreslår att Eslövs kommun 
följer fastighetsägarna och minskar sitt åtagande i stadskärneföreningen. I ingången 
av samarbetet betonades att kommunens bidrag förutsatte att övriga parter bidrog 
med minst lika mycket. Dock föreslås att den del av bidraget som inte utbetalas till 
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stadskärneföreningen beaktas i budgetberedningen och riktas till kultur-och 
fritidsnämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att förstärka 
evenemang i och utsmyckning av stadskärnan. 

Beslut 
- Eslövs kommun minskar sin medfinansiering till Eslövs Stadskärneförening och 
bidrar med samma summa som fastighetsägarna för år 2022. 

- Budgetberedningen kommer att beakta förstärkning i budget för år 2022 till kultur-
och fritidsnämnden samt miljö-och samhällsbyggnadsnämnden för evenemang och 
utsmyckning i stadskärnan. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
Stadskärneföreningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 150    KS.2021.0266 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Centrumomvandlingen i Eslöv har pågått sedan det första spadtaget togs den 8 
januari 2020. Stora torg i Eslövs kommun har sedan dess utvecklats till en plats att 
mötas, umgås och slå sig ner och koppla av på. 

Enligt nu gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandeln är Stora torgs i Eslöv, 
västra sida, upplåten till allmän försäljningsplats. 

Nuvarande lokala ordningsföreskrifter reviderades senast av kommunfullmäktige den 
24 november 2014, § 149. 

För att Stora torg ska vara så levande som möjligt och möjliggöra både torghandel 
och andra arrangemang är det viktigt att inte låsa upp ytorna. För att möjliggöra 
flexiblare lösningar av torgytan behöver de lokala ordningsföreskrifterna revideras 
inför nyöppningen av Stora torg den 1 juli 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Eslövs kommun 
 Förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel, reviderade 2021-05-07 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 90, 2021 Lokala 

ordningsföreskrifter för torghandel i Eslövs kommun 
 

Beredning 
För att Stora torg ska vara så levande som möjligt och möjliggöra både torghandel 
och andra arrangemang är det viktigt att inte låsa upp ytorna. Tidigare fanns det 
möjlighet att teckna kontrakt för fasta saluplatser. I många fall var inte 
näringsidkaren på plats de dagar som försäljningen var tillåten, men ytan var ändå 
uppbokad. När torget tidigare har varit bokat för andra stora arrangemang (till 
exempel fotbolls-VM, näringslivsdagar) så har det inte varit möjligt att erbjuda 
torghandlare med kontrakt någon ersättningsplats som saluplats. 

Med tillfälliga saluplatser blir det lättare att styra så att torgytan är ledig när större 
arrangemang planeras. Det har på den nya torgytan även skapats tre platser för street 
food. Street food är ett samlat begrepp för olika typer av mobila 
restaurangverksamheter och är ett allt vanligare inslag i storstäder i världen och i 
Sverige. Street food är en global trend som innebär att mark tillfälligt upplåtes till ett 
fordon som säljer olika typer av maträtter till förbipasserande. Till kategorin food 
truck räknas fordon som har motor och hjul och en maxvikt på 3 500 kg. Pop up-
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vagn är ett fordon på hjul utan egen motor, till exempel en handdragen kärra, cykel, 
ombyggd husvagn. 

Inför nyöppningen av Stora torg har Miljö och Samhällsbyggnad därför sett ett behov 
av att revidera ordningsföreskrifterna. 

Miljö och Samhällsbyggnad har inventerat vilka behov som finns idag och 
jämförelser har även gjorts med andra kommuners ordningsföreskrifter. Synpunkter 
har inhämtats från miljöavdelningen, Räddningstjänsten Syd och Merab. 

I förslag till reviderade ordningsföreskrifter har den text som föreslås ska utgå 
markerats som överstruken och den text som föreslås ska tillkomma är skriven med 
röd stil. I förslag till ordningsföreskrifterna finns både saluplatser och street food 
platser (inga fasta platser med årskontrakt), regler för bokning, beskrivning av ytor, 
fördelning av platser, tider för försäljning med mera. En punkt informerar om att 
Eslövs kommun samarbetar med Skatteverket och andra myndigheter och förutsätter 
att verksamheten följer gällande regler och lagar. Det har även förtydligats när det 
gäller förbud mot försäljning av vissa varor. I föreskrifterna är det tydligt beskrivet 
hur el, vatten och avlopp samt avfallshantering ska skötas. När det gäller 
avfallshanteringen kommer Eslövs kommun att tillhandahålla kärl för 
avfallshantering. Kärl kommer att finnas för fraktionerna restavfall (brännbart), 
matavfall, plastförpackningar och pappersförpackningar. Miljö och Samhällsbyggnad 
håller på att utreda den bästa placeringen av kärlen för avfallshanteringen. Det har 
även tillkommit nya punkter gällande ansvar för person- och sakskador samt 
godkända vågar och kassaregister. 

Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget till lokala ordningsföreskrifter med 
bilagor för torghandel i Eslövs kommun. Det har inför beslutet i kommunstyrelsen 
uppmärksammats ett par redaktionella felaktigheter i 15 § av ordningsföreskrifterna, 
vilket kommer att korrigeras inför beslutet i kommunfullmäktige. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till förslaget samt att en utvärdering av de 
lokala ordningsföreskrifterna ska göras och rapporteras till kommunstyrelsen senast 
januari 2022. Janet Andersson (S) instämmer i yrkandet. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås anta lokala ordningsföreskrifter med bilagor för 
torghandel i Eslövs kommun att gälla från och med 1 juli 2021. 
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- Kommunfullmäktige föreslås att i samband med antagandet av lokala 
ordningsföreskrifter med bilagor för torghandel i Eslövs kommun upphäva de nu 
gällande föreskrifterna med samma datum. 

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får 
göra smärre förändringar i lokala ordningsföreskrifter med bilagor för torghandel i 
Eslövs kommun som inte innebär förändringar av innebörden av densamma. 

- En utvärdering av de lokala ordningsföreskrifterna ska göras och rapporteras till 
kommunstyrelsen senast januari 2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 151    KS.2021.0251 

Taxa för upplåtelse av torgplatser och annan offentlig plats i Eslövs 
kommun  

Ärendebeskrivning  
Nuvarande taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats i Eslövs 
kommun antogs av kommunfullmäktige den 14 december 2009, § 114. 

I samband med ombyggnationen av Stora torg i Eslöv har det på den nya torgytan 
även skapats tre platser för så kallad street food. Då det är mer än elva år sedan 
nuvarande taxa antogs har vissa typer av upplåtelser kommit till och vissa är inte 
längre aktuella. Förändringarna av Stora torg innebär att såväl de lokala 
ordningsföreskrifterna som taxorna behöver revideras inför nyöppningen av Stora 
torg 1 juli 2021 

Det finns därför ett behov av att revidera den nu gällande taxan för upplåtelse av 
torgplatser och annan offentlig plats för att möjliggöra avgifter för de nya torgplatser 
som skapats och som framgår av det förslag till lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel i Eslövs kommun. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats i 

Eslövs kommun 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 69, 2021 Taxa för upplåtelse av 

torgplatser och annan offentlig plats 
 Miljö och Samhällsbyggnad Förslag till taxa för upplåtelse av torgplatser och 

annan offentlig plats i Eslövs kommun 
 Miljö och Samhällsbyggnad Bilaga förklaring till ändrad text i förslaget till taxa 
 

Beredning 
Miljö och Samhällsbyggnad har inventerat vilka behov av upplåtelser av torgplatser 
och avgifter som finns idag och även jämfört med andra kommuners taxor. 

I förslag till reviderad taxa för upplåtelse av torgplatser och annan offentlig plats har 
den text som föreslås ska utgå markerats som överstruken och den text som föreslås 
ska tillkomma är skriven med röd stil. 

I det förslag till reviderad taxa för upplåtelse av torgplatser och annan offentlig plats 
finns avgifter för försäljningsändamål, annat kommersiellt ändamål, övriga ändamål 
samt en ny avgift som gäller kommunens ökade kostnader/driftkostnader i samband 
med upplåtelsen. För saluplatser och street food plats (med street food avses 
gatuköksvagnar uppställda på hjul) på Stora torg ingår el och avfallshantering i 
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avgiften. När det gäller den fasta kiosken på Stora torg så ingår vatten, avlopp och el 
i avgiften och den minsta tillståndstiden är 6 månader. Det har även införts avgifter 
för dekoration utanför butik, marknad samt kommunens ökade 
kostnader/driftkostnader i samband med upplåtelsen. Det har också införts en punkt 
om att entreprenörer som utför arbeten på uppdrag av Eslövs kommun (väghållaren) 
är undantagna avgifter. 

Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget till taxa för upplåtelse av torgplatser 
och annan offentlig plats i Eslövs kommun. 

Beslut 
- Ärendet återremitteras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för förnyad 
beredning. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 152    KS.2019.0612 

Revidering av taxa för kopiering med mera av allmänna handlingar  

Ärendebeskrivning  
Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar och det faller inom 
kommunens självbestämmande att avgöra vilken avgift som ska tas ut för 
utlämnandet. 

Kommunens taxa för kopiering mm av allmänna handling reviderades senast 2013, 
och det har därför varit önskvärt att se över den. Revideringen syftar till att se över 
de avgifter som tas ut, men även vilka typer av informationsbärare som kommunen 
ska ta betalt för. 

Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag till reviderad taxa vilken 
kommunstyrelsen nu har att ta ställning till. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Revidering av taxa för kopiering mm av allmänna handlingar 
 Förslag till taxa för kopiering, avskrift, utskrift och digitalt utlämnande av 

allmänna handlingar 
 Taxa för kopiering, antagen 2013-06-01 
 

Beredning 
Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar fastställs i 
tryckfrihetsförordningens andra kapitel. Enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen 
har den som vill ta del av en allmän handling också rätt att mot avgift få en avskrift 
eller kopia av handlingen. Mot denna bakgrund har myndigheter rätt att ta ut avgifter 
av en enskild för att göra avskrift eller lämna ut kopior av allmänna handlingar. 
Vilken avgift som statliga myndigheter ska ta ut framgår av avgiftsförordningen 
(1992:191). Det faller inom kommunens självbestämmande att avgöra vilken avgift 
kommunala myndigheter ska ta ut. De flesta kommuner har dock valt att, genom att 
anta taxebestämmelser som anger att avgiftsförordningen ska gälla, tillämpa 
avgiftsförordningen också i den kommunala verksamheten. Så har även Eslövs 
kommun gjort. 

Kommunledningskontoret har gjort en omvärldsbevakning där taxorna från andra 
kommuner och kommunalförbund har studerats och kommit fram till att våra taxor 
behöver revideras. Den gamla taxan tog i vissa fall ut priser som i dagsläget inte 
lägre är rimliga, då kommunens kostnader för kopior av detta slag har sjunkit. 

Den tekniska utvecklingen har även inneburit att medborgare begär ut handlingar 
som i många fall inte har papper som lagringsmedia, utan endast förvaras 
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elektroniskt. Medborgare vill även gärna att kommunen lämnar ut handlingar som 
förvaras på papper elektroniskt. Detta tog inte den gamla taxan täckning för, vilket är 
ännu ett skäl till att den behöver uppdateras. 

Enligt likabehandlingsprincipen ska kommunen behandla alla som begär ut 
handlingar lika. Kommunledningskontorets förslag till en reviderad taxa utgår därför 
ifrån att kommunen oavsett medium tar ut samma pris för samma mängd handlingar. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås anta reviderad taxa för kopiering med mera av 
allmänna handlingar, att gälla från och med den 1 juli 2021, och i samband med detta 
upphäva nu gällande taxa. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 153    KS.2019.0386 

Policy för kommunikation i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
En kommunikationspolicy är ett gemensamt sätt att se på informations- och 
kommunikationsfrågor med ramar och förhållningssätt för kommunikationsarbetet. 

På uppdrag av kommundirektören har kommunens kommunikationsavdelning tagit 
fram ett förslag till policy för kommunikation för Eslövs kommun. Samtliga nämnder 
och kommunikatörer i kommunen har fått ta del av och yttra sig om innehållet. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Kommunikationspolicy 
 Förslag till policy för kommunikation 
 Kommunstyrelsens beslut §114 2019, Begäran om yttrande över förslag till 

Policy för kommunikation 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 96, 2019 Yttrande över förslag till Policy 

för kommunikation 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 138, 2019 Yttrande över 

Policy för kommunikation 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 168, 2019 Yttrande över förslag 

till policy för kommunikation 
 Vård- och omsorgsnämndens yttrande över förslag till policy för kommunikation 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 107, 2019 Remissyttrande avseende 

förslag till Policy för kommunikation 
 Servicenämndens beslut §115, 2019  Yttrande över Policy för Kommunikation 
 Barn- och familjenämndens beslut §139, 2019 Yttrande över förslag till policy 

för kommunikation 
 Riktlinjer för kommunikation 
 Förslag till kommunikationspolicy, Kommunikation i ditt uppdrag för 

medborgarnas skull 
 

Beredning 
Policyn för kommunikation förtydligar i kortare ordalag kommunens Riktlinjer för 
kommunikation samt roller och ansvarsfördelning. Ytterst är policyn ett verktyg för 
att kunna leva upp till vad som sägs i beslut, strategiska planer och andra vägledande 
dokument. 

Alla anställda i Eslövs kommun har ett stort ansvar för många människors livsmiljö. 
En stark vilja att ge kommunmedborgare och andra en möjlighet till öppen och 
trovärdig dialog kommer att öka förtroendet hos medborgarna, stärka varumärket 
Eslöv och öka glädjen av att bo, verka eller göra ett besök i kommunen. 
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Eslövs kommuns invånare har en självklar demokratisk rätt att få information om 
kommunens planer och beslut och hur de själva kommer att påverkas av dessa. Av 
den anledningen är kommunikation ett ytterst nödvändigt demokratiskt verktyg. 
Kommunikation är en förutsättning för att vår verksamhet ska hålla hög kvalitet och 
för att vi ska nå våra mål. Den är ett medel inom alla delar av verksamheten 
gentemot alla målgrupper. 

Policyn genomsyras av kommunens värdegrund och ska bidra till Eslövs kommuns 
vision – Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025. När policyn för 
kommunikation är antagen kommer den att kompletteras med en revidering av 
Riktlinjer för kommunikation. 

Anledningen till att ärendet har vilat efter att nämndernas remissyttranden inkom har 
berott på avvaktan av ny organisationsstruktur för kommunikationsavdelningen. 
Förslaget har därför omarbetats dels utifrån nämndernas remissyttranden, dels utifrån 
den nya organisationen för kommunens kommunikationsarbete. Bland nämndernas 
synpunkter som nu inarbetats i dokumentet kan särskilt framhållas vikten av att lyfta 
fram den interna kommunikationen. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Sven-Olov Wallin (L) och Lars Holmström (V) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Madeleine Atlas (C) yrkar att ärendet återremitteras. 

Fredrik Ottesen (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras, i andra hand att 
ett tillägg görs till punkt 3.3 så att den lyder "Vi kommunicerar förslag, planer och 
beslut för att medverka till insyn och demokrati. Kommunikation är också en 
förutsättning för att beslutade förändringar ska få genomslag. Tidigt i processen 
svarar vi på om, hur, när och till vem det ska förmedlas. Minoritets- och 
oppositionsskydd innebär i en demokrati att även oppositionen får likvärdiga resurser 
och möjligheter att bedriva opinion och politik. Om det tydligt framgår förslag och 
framställningar ifrån ett eller flera partier ska samtliga partier i kommunfullmäktige 
ges likvärdiga förutsättningar." 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp yrkandet om återremiss och finner att ärendet ska avgöras på 
sammanträdet. 

Ordförande ställer därefter proposition på Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande 
mot Fredrik Ottesens (SD) andrahandsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande. 
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Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås anta förslaget till Policy för kommunikation. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 154    KS.2021.0256 

Yttrande över remiss Näringslivsprogram för Lunds kommun  

Ärendebeskrivning  
Lunds kommun har tagit fram förslag till ett näringslivsprogram 
”Näringslivsprogram för Lunds kommun 2021-2030” och skickat på remiss till 
närliggande kommuner för samråd. Samrådstiden är 4 maj-15 augusti 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Lunds kommun näringslivsprogram 
 Lunds kommun Förslag till näringslivsprogram 2021-2030 
 Lunds kommunkontor Tjänsteskrivelse 2021-04-12 Näringslivsprogram för 

Lunds kommun - remiss 
 Lunds näringsliv, Nulägesbeskrivning och analys, Lunds kommun 
 Nulägesbeskrivning och analys av Lunds näringsliv, IW (intelligence Watch) 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har granskat samtliga samrådshandlingar. 

Eslövs kommun ser positivt och förväntansfullt på Lunds kommuns 
näringslivsprogram och dess mål. Som grannkommuner har Lunds kommun och 
Eslövs kommun ett nära sammankopplat näringsliv såväl som arbetsmarknad, där 
stora pendlingsströmmar går åt båda hållen. 

Lunds kommuns näringslivsprogram anger en gemensam riktning för 
näringslivsarbetet, lägger fast de långsiktiga prioriteringarna och utgör en gemensam 
plattform för arbetet. 

Syftet med näringslivsprogrammet är att tydliggöra Lunds samlade arbete mot 
näringslivet för att skapa goda förutsättningar att starta, driva och utveckla företag i 
hela Lunds kommun. Näringslivsprogrammet gäller för åren 2021- 2030. Det har sju 
prioriterade områden och varje område har ett inriktningsmål och tydliga insatser för 
att nå målen.         

Som nämns i näringslivsprogrammet ger arbetet bäst resultat om det sker i 
samverkan och i dialog med näringslivet och andra aktörer i samhället som till 
exempel universitetet, grannkommuner och regionen. I egenskap av grannkommun 
ser Eslövs kommun positivt på samverkansmöjligheter för att stärka både det lokala 
och regionala näringslivet. 
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Beslut 
- Eslövs kommun ställer sig positiv till Lunds kommuns samrådsförslag till 
Näringslivsprogram. 

Beslutet skickas till  
Lunds kommun 
Kommunledningskontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 155    KS.2021.0271 

Policy för arbetsmiljö och hälsa i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Arbetsmiljöfrågor är centrala för alla arbetsgivare och en viktig strategisk fråga både 
inom arbetet med attraktiv arbetsgivare såväl som ur ett rättsligt perspektiv. Alla 
arbetsgivare är enligt Arbetsmiljölagen skyldiga att upprätta en arbetsmiljöpolicy. 
Eslövs kommuns nuvarande policy för arbetsmiljö och hälsa ska enligt tidigare beslut 
ses över och vid behov revideras under 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Arbetsmiljöpolicy 2021 
 Förslag till reviderad policy för arbetsmiljö och hälsa 2021 
 Nu gällande Policy för arbetsmiljö och hälsa, antagen 2017 
 

Beredning 
Det reviderade förslaget till Policy för arbetsmiljö och hälsa, har tagits fram av 
kommunledningskontoret. Förslaget är samverkat med de fackliga organisationerna. 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk- och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 
ställer krav på att arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska- och sociala 
arbetsmiljön. Dessa mål ska även vara kända av arbetstagarna. I den årliga 
uppföljningen av Eslövs kommuns systematiska arbetsmiljöarbete har behov av att 
tydliggöra dessa mål identifierats. I det reviderade förslaget till Policy för arbetsmiljö 
och hälsa har därför dessa mål förtydligats och lyfts fram. Det reviderade förslaget 
till Policy för arbetsmiljö och hälsa föreslås ersätta existerande Policy för arbetsmiljö 
och hälsa. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta Policy för arbetsmiljö och hälsa att 
gälla från och med 1 oktober 2021. 

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att mu gällande Policy för arbetsmiljö och 
hälsa upphör att gälla samma dag. 

Beslutet skickas till  
Komununfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 156    KS.2021.0118 

Mediepolicy för biblioteken i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommuner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet i 
enlighet med bibliotekslagen. Eslövs kommun har nyligen antagit biblioteksplan 
2021-2025 som anger riktning för bibliotekens verksamhet. Den nu föreslagna 
mediepolicyn ska ses som en del av biblioteksplanen och följer på detta vis samma 
principer som anges i denna och bör också ses över för eventuell revidering samtidigt 
med den. 

Syftet med mediepolicyn är att tydliggöra, både internt och externt, varför vi har de 
medier vi har, skapa bättre beslutsunderlag vid inköp och gallring, tydliggöra för 
medborgarna varför biblioteken tillhandahåller vissa titlar men inte andra, varför en 
regelbunden gallring av material görs och skapa en transparens i arbetet. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Mediepolicy för biblioteken i Eslövs kommun 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 18, 2021  Bibliotekets mediepolicy 
 Kultur och fritidsförvaltningen; Förslag till mediepolicy 
 

Beredning 
Mediepolicyn ska ange viljeinriktning för Eslövs kommun för beslut och styrning 
inom alla bibliotek inom Eslövs kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen och 
biblioteken i Eslövs kommun skapade därför en arbetsgrupp som bestod av 
bibliotekschef, en representant från vuxenteamet, en representant från barnteamet, en 
representant från skolbiblioteken och en representant från filialbiblioteken för att 
fånga mångfalden i biblioteken i sitt arbete med att ta en mediepolicy för Eslövs 
kommun. 

Under arbetet har vuxenteamet fungerat som referensgrupp eftersom de dagligen 
arbetar med mediefrågor har huvudansvaret för medieinköp på Stadsbiblioteket. 

Policyn gäller alla bibliotek som drivs av Eslövs kommun. 

Kommunledningskontoret konstaterar att en policy ska hållas tillgänglig i 
kommunens författningssamling och att det är den som är dokumentansvarig som 
ansvarar för det. I ansvaret ingår också att kontinuerligt bevaka att policyn är aktuell 
samt att initiera revidering av densamma. 
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Mediepolicyn gäller tills vidare och ska därför ses över för revidering vart fjärde år 
och ska, vid behov, tas upp för revidering eller fastställande på nytt av 
kommunstyrelsen. 

Kommunledningskontoret har därutöver inget mer att tillägga och föreslår att den 
föreslagna mediepolicyn för biblioteken i Eslövs kommun godkänns. 

Yrkanden 
Christine Melinder (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Fredrik Ottesen (SD) yrkar att följande ändringar görs i dokumentet: På sidan tre, 
under rubriken Gallring, ändra meningen "Missvisande eller inaktuellt innehåll" till 
"Missvisande eller inaktuellt innehåll gällande faktaböcker". 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med Christine Melinders (M) yrkande. 

Beslut 
- Mediepolicy för biblioteken i Eslövs kommun godkänns att gälla från och med 
justeringsdatum. 

- Mediepolicyn ska revideras vart fjärde år eller vid behov. 

Reservation 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 157    KS.2020.0160 

Revidering av regler för deltagande i nämndssammanträde på distans  

Ärendebeskrivning  
Covid- 19 pandemin har lett till en rad olika utmaningar gällande olika typer av 
möten. Under våren 2020 fattades en rad beslut gällande deltagande på distans 
gällande nämndssammanträden. Det togs bland annat fram regler för deltagande på 
distans och dessa behöver revideras då de tekniska förutsättningarna har förändrats. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Reviderade regler för deltagande i nämndssammanträde på 

distans 
 Förslag till reviderade regler för deltagande i nämndssammanträden på distans 
 Kommunfullmäktiges beslut § 43, 2020 Anta regler om möjlighet för 

förtroendevalda att delta på nämndssammantäde på distans samt att ta bort 
ersättarnas närvaro- och yttranderätt under en begränsad ti 

 Utredning - tekniska möjligheter till politiska sammanträden på distans 
 Regler för deltagande i nämndssammanträde på distans 
 

Beredning 
Under våren 2020 gjordes en utredning gällande olika tekniska och juridiska 
möjligheter att genomföra nämndssammanträden på distans. I samband med detta 
togs det även fram regler för hur dessa möten ska och får genomföras. Reglerna togs 
fram utifrån de tekniska förutsättningar som rådde i kommunen vid tidpunkten och 
dessa har nu förändrats. Idag finns det verktyg för att kunna genomföra digitala 
möten med fler personer synliga samtidigt i bild och det finns även möjlighet att 
genomföra slutna omröstningar digitalt. Därför är de framtagna reglerna i behov av 
en revidering. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige förelås att anta reviderade regler för deltagande i 
nämndssammanträden på distans, med förändringen att meningen "Ledamot som 
önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta till förvaltningen" 
ändras till "Ledamot som önskar delta på distans bör senast fem dagar i förväg 
anmäla detta till förvaltningen". 

- Kommunfullmäktige föreslås uppdra åt samtliga nämnder att revidera sina 
reglementen så att ordalydelsen avseende anmälan om distansdeltagande blir 
densamma som i kommunstyrelsens reglemente.  
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- Kommunfullmäktige föreslås revidera sin arbetsordning så att ordalydelsen 
avseende anmälan om distansdeltagande blir densamma som i kommunstyrelsens 
reglemente. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 158    KS.2020.0146 

Yttrande över motion från Madeleine Atlas (C) och Bertil Jönsson (C) 
angående införande av kompiskort för äldre  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har enligt beslut § 45 2020 remitterat en motion från Madeleine 
Atlas (C) och Bertil Jönsson (C) – Motion angående införande av kompiskort för 
äldre till kommunala pensionärsrådet för yttrande. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över motion från Madeleine Atlas (C) och Bertil Jönsson (C) - Motion 

angående införande av kompiskort för äldre 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 20,2021 - Remissvar på motion från 

Madeleine Atlas (C) och Bertil Jönsson (C) - Införande av kompiskort för äldre 
 Kommunala pensionärsrådets yttrande över motion från Madeleine Atlas (C) och 

Bertil Jönsson (C) - Motion angående införande av kompiskort för äldre 
 Kommunfullmäktiges beslut § 45, 2020 Remittering av motion från Madeleine 

Atlas (C) och Bertil Jönsson (C) - Motion angående införande av kompiskort för 
äldre 

 Motion från Madeleine Atlas (C) och Bertil Jönsson (C) Motion angående 
införande av kompiskort för äldre 

 

Beredning 
Madeleine Atlas (C) och Bertil Jönsson (C) anför i sin motion följande: 
Kompiskortet kan för många äldre personer vara en förutsättning för att få ta del av 
kultur och andra aktiviteter. Detta skulle dels minska risken för isolering och dels 
öka möjligheten för kulturen att nå fler människor. Välbefinnandet för äldre personer 
med kompiskort kommer att öka genom att de får möjlighet till deltagande i kultur 
och fritidsaktiviteter. Kompiskort även skall därför även omfatta äldre personer som 
har beviljad ledsagarservice. 

Ansvarig handläggare på Vård- och omsorgsförvaltningen noterade att det inte 
inkommit synpunkter från de lokala pensionärsföreningarna. 

Vård- och omsorgsförvaltningen pekar i sitt svar på att mindre än en handfull äldre 
personer i kommunen är aktuella för insatsen ledsagning. Effekten, i form av 
minskad isolering, som motionärerna uppger som grund för sitt förslag, skulle 
därmed sannolikt beröra ett litet antal personer i kommunen. Förvaltningen anser, 
mot bakgrund av detta, att motionen bör avslås. Det kommunala pensionärsrådets 
arbetsutskott kom fram till samma slutsats och föreslår ett avslag på motionen. Även 
kultur- och fritidsnämnden föreslår ett avslag utifrån skälet ovan. 
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Kommunledningskontoret gör ingen annan analys än vad som framkommit i ärendet 
och föreslår därför att motionen bör avslås. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) och Janet Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 

Madeleine Atlas (C) och Lars Holmström (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Catharina Malmborgs (M) yrkande. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås att avslå motionen från Madeleine Atlas (C) och 
Bertil Jönsson (C) – Motion angående införande av kompiskort för äldre. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 159    KS.2020.0548 

Kommundirektören informerar  

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Eva Hallberg informerar om 

 Pågående arbete med framtagande av ny avfallsplan. 

 VA-Syd och arbetet med Nya Sjölunda, avloppsreningsverk i Malmö. 

 Initierat arbete avseende möjliga förändringar gällande arbetssätt efter 
pandemin och tillitsbaserad styrning. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 160  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
KS.2021.0218-1 Avrop exploateringsavtal Stenbocken 

KS.2020.0150-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 54, 2021 Samråd för 
detaljplan för Äspingen 1 med flera, Eslövs kommun 

KS.2019.0495-1 Tilldelningsbeslut i direktupphandling av Verksamhetssystem 
för upphandling och avtalshantering 

KS.2020.0267-5 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 63, 2021 Förslag att 
godkänna köpeavtal för fastigheten Eslöv Örtofta 15:36 

KS.2021.0245-3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 64, 2021 
Igångsättningstillstånd för ombyggnation av Slånbacksvägen 

KS.2019.0149-20 Yttrande på remiss angående bygglov för Sädgåsen 1 

KS.2021.0175-3 Yttrande över bygglov berörande Uttern 4, dnr BYGG.2021.29 

KS.2020.0266-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 65, 2021 
Igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av Ekenässkolan 

KS.2021.0028-8 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 22, 2021 Lokala 
kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor (LOK-
21) med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet 

KS.2020.0525-20 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott § 23, 2021 Kompensation 
för engångsbelopp i läraravtalet HÖK-21 

KS.2021.0090-1 Delegationsbeslut Miljöavdelningen januari 2021 

KS.2021.0090-2 Delegationsbeslut Miljöavdelningen februari 2021 

KS.2021.0090-3 Delegationsbeslut Miljöavdelningen mars 2021 

KS.2021.0090-4 Delegationsbeslut Miljönämnden Hörby kommun mars 2021 

KS.2020.0072-19 Miljönämnden Hörby kommun delegationsbeslut december 
2020 
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KS.2020.0072-18 Miljöavdelningens delegationsbeslut december 2020 

KS.2020.0072-17 Miljönämnden Hörby kommun delegationsbeslut November 
2020 

KS.2020.0072-16 Delegationsbeslut miljöavdelningen november 2020 
 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 161   

Anmälningar för kännedom  

 
KS.2020.0514-9 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 52, 2021 Yttrande 

över Regionplan för Skåne 2022-2040 

KS.2020.0509-13 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 55, 2021 
Kvartalsrapport för integration av nyanlända i Eslöv 

KS.2020.0154-12 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 53, 2021 
Genomförande av vinnande förslag i Kungshult, Hurva och 
Löberöd 2021 landsbyggdsmiljonen 

KS.2021.0003-36 Kommunfullmäktiges beslut § 56, 2021 Ansvarsprövning av 
2020 års verksamhet för samtliga nämnder, styrelser och 
enskilda förtroendevalda i Eslövs kommun 

KS.2021.0161-11 Kommunfullmäktiges beslut § 59,2021 Tillfällig delegering till 
kommunstyrelsen om möjlighet att fatta förbud mot att vistas på 
särskilt angiven plats för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19 

KS.2021.0278-1 Förbundsfullmäktige § 2, 2021 Budget, ekonomiska rapporter 
och bokslut 2020 

KS.2021.0279-2 Åtgärdsplan för Eslövs kommun 2021 Planerad tillsyn 2021 
verksamhetsområde Kultur och Fritid 

KS.2021.0279-3 Eslöv Arkivtillsyn 2021 Kultur och fritid - Enkätsvar 

KS.2021.0279-4 Närvarolista vid tillsyn av panerad tillsyn 2021 
verksamhetsområde Kultur och Fritid 

KS.2021.0010-1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 13, 2021 - 
Ekonomisk månadsrapport januari 2021 

KS.2021.0010-2 Barn- och familjenämnden § 30, 2021 Ekonomisk 
månadsrapport januari 2021 

KS.2021.0010-3 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 21, 2021. Ekonomisk 
månadsrapport 2021 
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KS.2021.0010-4 Vård och Omsorg; Månadsrapport januari 

KS.2021.0010-5 Servicenämndens beslut § 41, 2021 Ekonomisk månadsrapport 
för februari 2021 

KS.2021.0010-6 Serviceförvaltningen - Frisktal januari till - februari 2021 

KS.2021.0010-7 Serviceförvaltningen - Investeringsredovisning jan-feb. 
Ekonomisk månadsrapport 2021 

KS.2021.0010-8 Serviceförvaltningen - Driftredovisning jan-feb 2021. 
Ekonomisk månadsrapport 2021 

KS.2021.0010-9 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 32, 2021 ekonomisk 
månadsrapport 2021 

KS.2021.0010-10 Vård och Omsorg - Månadsrapport februari 

KS.2021.0010-11 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 40, 2021 
Ekonomisk månadsuppföljning 2021 

KS.2021.0010-12 Miljö och Samhällsbyggnad Uppföljning jan-feb 2021 

KS.2021.0010-13 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 58, 2021 
Ekonomisk månadsrapport 2021 januari-mars 

KS.2021.0010-14 Miljö och Samhällsbyggnad Ekonomisk månadsuppföljning för 
jan-mars 2021 

KS.2021.0010-15 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 45, 2021. Ekonomisk 
månadsrapport för mars 2021 

KS.2021.0010-16 Vård och Omsorg Uppföljning Ekonomisk månadsrapport för 
mars 2021 

 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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Kommunstyrelsen 1 juni 2021: Ärende 10  
E-förslag: Utlys klimatnödläge i Eslövs kommun 

Reservation från Vänsterpartiet 

Klimathotet är på allvar - och det största hotet i framtiden. 
Vi ser konsekvenserna av det i vår verklighet och vardag med skyfall och 
temperaturrekord. 

Bara den senaste veckan kom nya två rapporter om klimathotet: 
• Något av de närmaste fem åren kommer sannolikt att bli det varmaste som hittills 

har uppmätts, förutsägs i en ny rapport från Meteorologiska världsorganisationen 
(WMO) 

• I Sverige dör i genomsnitt 140 personer varje år av värmerelaterade dödsfall som 
kan kopplas till mänsklig klimatpåverkan, från ett fåtal under kalla somrar upp till 
över 400 en varm sommar, visar en ny studie som publicerats i tidskriften Nature 
Climate Change. I studien har forskare från hela världen med hjälp av olika 
klimatmodeller beräknat hur temperaturen har förändrats på mer än 700 platser i 
43 länder, bland annat i Stockholm, Göteborg och Malmö, under 
sommarmånaderna åren 1991–2018. Omkring 37 procent av värmerelaterade 
dödsfall i världen beror på klimatförändringar orsakade av människan.

Visst görs mycket i Eslövs kommun, men det måste göras mer. 
Arbetet med hållbarhet är bra, men ordet signalerar ett plus/minus-arbete, när det 
behövs ett minus-arbete. Det vill säga att vi måste minska all miljöbelastning. 
Med ett klimatnödläge, som bl a Lunds kommun infört, fokuseras verksamheten på 
klimatet, på samma sätt som implementeringen av barnkonventionen gjort det för 
barnens bästa. 
Ett klimatnödläge betyder en förhöjd prioritet till den kris vi befinner oss i och de 
åtgärder som krävs för att lösa den. Det är ett tydligt sätt att säga att vi måste 
mobilisera resurser och undanröja hinder för en politik som kan garantera oss en 
säker fortlevnad på planeten. 

Att ta klimathotet på allvar och införa klimatnödläge gör politiken trovärdig inför de 
runt 400000 ungdomar som ska rösta för första gången nästa år - ”generation 
Greta” som visat att de bryr sig om och är allvarligt bekymrade för klimatkrisen. 
Låt oss ta dem och alla andra på allvar! 

Jag yrkar bifall till E-förslaget om att införa klimatnödläge i Eslövs 
kommun och reserverar mig mot beslutet att avslå förslaget. 

Lars Holmström 
Vänsterpartiet 
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