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2019-11-25
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Medborgarhuset, A-salen kl. 16:00-21:50

Beslutande

Johan Andersson (S)
Lena Emilsson (S) (ordförande)
Janet Andersson (S)
David Westlund (S)
Marianne Svensson (S) §§138-141, §§143-152
Lars Månsson (S)
Mats Löfström (S)
Naida Mahmutovic (S)
Tina Löfström (S)
Jörgen Håkansson (S)
Kerstin Ekoxe (S)
Istvan Barborg (S)
Catharina Malmborg (M) §§138-141, §§143-152
Mikael Wehtje (M) (vice ordförande)
Bengt Andersson (M)
Peter Sjögren (M)
Bo-Göran Hansen (M)
Lena Hugosdotter Sundberg (M)
Tony Ekblad (M)
Fredrik Ottesen (SD)
Ronny Thall (SD) §§142-152
Göran Granberg (-)
Håkan Jölinsson (SD)
Bo Broman (SD) (2:e vice ordförande)
Thomas Bondesson (SD)
Cvetanka Bojcevska (SD)
Ted Bondesson (SD)
Kari Kajén (SD) §§138-141, §§143-152
Annette Linander (C)
Ingemar Jeppsson (C)
Madeleine Atlas (C)
Jasmina Muric (C)
Bertil Jönsson (C)
Anders Molin (C)
Umihana Rasovic Kasumovic (V)
Margaretha Holmquist (L)
Rickard Sallermo (MP) §§141-145
Lars Ahlfors (MP)
Benjamin Ülger (KD) §§142-152
Agneta Nilsson (S) ersätter Tony Hansson (S)
Henrik Månsson (S) ersätter Jenny Pernton (S)
Amila Pasic (S) ersätter Naser Gohari (S)
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Gabriel Barjosef (S) §142 ersätter Marianne Svensson (S) pga jäv
Rikard Malmborg (M) ersätter Christine Melinder (M)
Jörgen Andersson (M) ersätter Marcus Quist (M)
Claus-Göran Wodlin (M) §142 ersätter Catharina Malmborg (M)
pga jäv
Dennis Larsen (SD)
Mats Andersen (SD) §§138-141 ersätter Ronny Thall (SD), §§142152 ersätter Jimmie Ramquist (SD)
Kristian Zahtila (SD) ersätter Marlén Ottesen (SD)
Yngve Mark (SD) ersätter Andrea Wramfelt (SD)
Per Fritz (SD) §§138-141 ersätter Jimmie Ramquist (SD)
Eva Rebbling (V) ersätter Lars Holmström (V)
Lars Dreja (V) ersätter Mauricio Sanchez (V)
Sven-Olov Wallin (L) ersätter Daniel Rhodin (L)
Lennart Nielsen (MP) §140 §§138-139, §§146-152 ersätter Rickard
Sallermo (MP)
Samuel Estenlund (KD) §140 §§138-139, §141 ersätter Benjamin
Ülger (KD)
Kerstin Brink (SD) §142 ersätter Kari Kajén (SD) pga jäv
Ej tjänstgörande
ersättare

Gabriel Barjosef (S) §§138-141, §§143-152
Jan-Åke Larsson (S)
Anna Biegus-Nilsson (S)
Kire Gelevski (S)
Anette Palm (S)
Claus-Göran Wodlin (M) §§138-141, §§143-152
Oliver Hansen (M)
Håkan Bjelkengren (M)
Sofia Hagerin (C)
Erik Holmquist (L)
Mirjana Stakovska (MP) §140
Lennart Nielsen (MP) §§141-145
Samuel Estenlund (KD) §§142-152
Mirsen Ülger (KD)
Kerstin Brink (SD) §§138-141, §§143-152

Övriga närvarande

Gaelle Syde (Jurist)
Anna Nordén (HR-chef) §§138-140
Sara Månsson (Kommunsekreterare)
Malin Fremling (HR-strateg) §§138-140

Utses att justera

Margaretha Holmquist (L)
Lars Ahlford (L)
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Kommunledningskontoret, 2019-12-02

Protokollet omfattar

§§138-152
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Sekreterare
Sara Månsson

Ordförande
Lena Emilsson (S)
Justerande
Margaretha Holmquist (L)
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Innehåll
§138

Val av justerare

§139

Ändring av föredragningslistan

§140

Information om arbetsmiljöarbetet i Eslövs kommun

§141

Godkänna budget 2020 samt flerårsplan 2021-2023 samt fastställa
skattesats och nyupplåningsram för 2020

§142

Förvärv av Fastighets AB Gäddan

§143

Antagande av policy för systematiskt dataskyddsarbete inklusive rättsakt,
framtagande av riktlinjer samt revidering av reglemente

§144

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

§145

Svar på motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) Bostäder för nyanlända

§146

Svar på motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) Ökat underhåll av kommunens parker

§147

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

§148

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

§149

Remittering av motion från Madeleine Atlas (C) om inrättande av
hundrastgård

§150

Fyllnadsval av ledamot till Samarbetsnämnden Revingehed

§151

Entledigande av Joakim Dahlin (S) från uppdrag som ersättare i miljö
och samhällsbyggnadsnämnden

§152

Anmälningar för kännedom
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§ 138
Val av justerare
Margaretha Holmquist (L) och Lars Ahlfors (MP) utses till att jämte ordföranden,
justera protokollet den 2 december 2019. Tony Ekblad (M) utses till ersättare.
Paragrafen är justerad
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§ 139
Ändring av föredragningslistan
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar:
Utgå:
Ärende 12-13: Fyllnadsval av ersättare till stiftelsen Haga kvarn och stiftelsen
Gamlegård i Billinge
Tillägg
Ärende 15: Entledigande av Joakim Dahlin (S) från uppdrag som ersättare i miljö
och samhällsbyggnadsnämnden
Paragrafen är justerad
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§ 140
Information om arbetsmiljöarbetet i Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Under 2019 har Arbetsmiljöverket träffa politiker i kommuner runt om i landet och
informerat om ansvaret politiker har som arbetsgivare. Syftet med denna
politikerinformation har varit att beskriva hur politiker kan hantera arbetsmiljöfrågor
och hur arbetsmiljölagstiftningen fungerar. Den 30 september 2019 hade
kommunfullmäktige besök av Eva-Lena Andersson och Marcus Borgen från
Arbetsmiljöverket. Med anledning av informationen från Arbetsmiljöverket har HRchef Anna Nordén och HR-strateg Malin Fremling bjudits in till
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2019, för att tala om Eslövs
kommuns arbetsmiljöarbete.
Anna Nordén börjar berätta att Eslövs kommun har tagit emot en utmärkelse kallad
"Guldpilen", för att vara en hållbar organisation där man bland annat tittat på det
systematiska arbetet med arbetsmiljön, utbildningsinsatser och hur man fångar upp
händelser i verksamheten.
När det gäller arbetsmiljöarbetet så finns det ett flertal lagar och förordningar att
förhålla sig till. Det är arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och cirka 80
stycken arbetsmiljöföreskrifter. Politikerna är ytterst ansvariga för arbetsmiljöfrågor
och att arbetsmiljölagen följs. Ansvaret delegeras neråt i organisationen till chefer
och medarbetare. Detta då arbetsmiljöansvaret i organisationen bör ligga på de som
har bäst förutsättningar att hantera risker och förhindra arbetsskador.
Malin Fremling talar vidare om fördelningen av arbetsmiljöuppgifterna och vem som
gör vad. Medarbetarnas inflytande och delaktighet i det arbetsmiljöarbetet är viktigt.
Även gången när det händer arbetsskador och tillbud talar hon om. En annan viktig
del av det systematiska arbetet handlar om att göra riskbedömningar och
handlingsplaner och även att genomföra skyddsronder. Arbetsmiljöarbetet är ständigt
pågående men man har ändå årliga uppföljningar. För att kunna ta sitt
arbetsmiljöansvar så anordnar arbetsgivaren utbildningar som är obligatoriska för
alla chefer. Om det behövs specialistkompetens så tar arbetsgivaren hjälp av
företagshälsovården. Det kan vara i situationer såsom ergonomiska bedömningar,
utredning av luftkvalitet, akut krisstöd eller avlastningssamtal.
De avslutade med att nämna att Sveriges kommuner och landsting (numera Sveriges
kommuner och regioner) har en skrift som heter ”Så klarar du av
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arbetsmiljöansvaret”. Skriften är speciellt riktad till förtroendevalda och kommer
därför att skickas ut som en PDF-fil till alla i politiker i kommunfullmäktige.
Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§ 141

KS.2019.0001

Godkänna budget 2020 samt flerårsplan 2021-2023 samt fastställa
skattesats och nyupplåningsram för 2020
Ärendebeskrivning
Förslag till budget 2020 och ekonomisk plan för 2021-2023 inklusive investeringsoch exploateringsbudget.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut, §137 2019 Förslag till budget 2020 samt flerårsplan
2021-2023
 Förslag efter KS; Styrande majoritetens budget 2020 samt flerårsplan 2021 till
2023 inklusive investerings- och exploateringsbudget
 Förslag efter KS; Sverigedemokraterna Eslövs budgetförslag 2020
 Centerpartiets förslag till budget för 2020 samt flerårsplan 2020 till 2023
 Sammanträdesprotokoll från kommunövergripande samverkansgrupp;
Samverkan budget 2020 samt flerårsplan 2021 till 2023, justerad av parterna
 Miljöpartiets tilläggs och ändringsyrkanden av kommunstyrelsens förslag till
driftbudget för 2020 och investeringsbudget för 2020 och flerårsplan 2021-2023
 Kristdemokraternas tilläggs och ändringsyrkanden av kommunstyrelsens förslag
till budget för 2020 och flerårsplan 2021-2023
Beredning
Kommuninvest begär numera ett årligt förtydligat borgensåtagande från kommunen
varför kommunfullmäktige föreslås fastställa nedanstående förslag till
borgensåtagande. Kommunens borgensåtagande i förhållande till Kommuninvest
avser i huvudsak Eslövs Bostads AB lånebehov.
Den styrande majoritetens förslag till budget är lagd utifrån oförändrad skattesats för
2020.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
-godkänna majoritetens förslag till budget 2020 samt flerårsplan 2021-2023 inklusive
investerings och exploateringsbudget
- som för egen skuld ingå borgen för Eslövs Bostads AB:s, Eslövs Industrifastigheter
AB:s och Mellanskånes Renhållnings AB:s sammanlagda låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 1,7 miljarder kronor
- fastställa nyupplåningsramen för kommunen inklusive upplåning för VA SYD till
550 miljoner kronor för 2020.
- fastställa skattesatsen till 20,54 kronor för 2020.
Justerares signatur
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Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige godkänner förslag till budget 2020 samt
flerårsplan 2021-2023 för revisionen.
Johan Andersson (S) yrkar bifall till majoritetens förslag till budget samt de andra
förslagen från kommunstyrelsen och ordförandes förslag till att godkänna budget för
revisionen.
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Sven-Olov Wallin (L) bifall till majoritetens förslag till budget.
Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget samt
de andra att-satserna i kommunstyrelsens förslag till beslut.
Madeleine Atlas (C) yrkar bifall till majoritetens förslag till budget med tillägg och
ändringar enligt Centerpartiets budgetförslag.
Umihana Rasovic Kasumovic (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet
men yrkar avslag på Sverigedemokraternas förslag till budget.
Rickard Sallermo (MP) yrkar bifall majoritetens förslag till budget med tillägg och
ändringar enligt Miljöpartiets budgetförslag.
Samuel Estenlund (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med
tillägg och ändringar enligt Kristdemokraternas budgetförslag.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 17.50 och 18.50.
Debatten fortsätter
Johan Andersson (S) yrkar med instämmande av Istvan Barborg (S) och Lena
Hugosdotter Sundberg (M) bifall till majoritetens förslag till budget samt avslag
på de andra partiernas förslag till budget.
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till majoritetens förslag till budget samt avslag
på Sverigedemokraternas förslag till budget.
Bengt Andersson (M) yrkar med instämmande av David Westlund (S) och Henrik
Månsson (S) bifall till majoritetens förslag till budget.
Bertil Jönsson (C) yrkar bifall till majoritetens förslag till budget med tillägg och
ändringar enligt Centerpartiets budgetförslag.
Göran Granberg (-) yrkar avslag på Sverigedemokraternas förslag till budget.
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I debatten deltog även Fredrik Ottesen (SD), Umihana Rasovic Kasumovic
(V),Dennis Larsen (SD), Annette Linander (C), Ted Bondesson (SD), Claus-Göran
Wodlin (M) och Gabriel Barjosef (S).
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 20.35 och 20.50.
Beslutsgång
Ordförande ställer först majoritetens förslag till budget mot Sverigedemokraternas
förslag till budget och konstaterar att kommunfullmäktige bifaller majoritetens
förslag till budget.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige godkänner eller avslår tillägg och
ändringar i Centerpartiets budgetförslag och finner att kommunfullmäktige avslår
Centerpartiets förslag.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige godkänner eller avslår tillägg
och ändringar i Miljöpartiets budgetförslag och finner att kommunfullmäktige avslår
Miljöpartiets förslag.
Sedan frågar ordföranden om kommunfullmäktige godkänner eller avslår tillägg och
ändringar i Kristdemokraternas budgetförslag och finner att kommunfullmäktige
avslår Kristdemokraternas förslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller hennes eget yrkande om att
godkänna förslag till budget 2020 samt flerårsplan 2021-2023 för revisionen och
finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Till sist frågar ordförande om kommunfullmäktige bifaller resterande förslag från
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller dessa.
Reservationer
Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot
beslutet om att godkänna majoritetens förslag till budget till förmån för sina eget
förslag.
Deltar inte
Umihana Rasovic Kasumovic (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.
Beslut
- Kommunfullmäktige godkänner majoritetens förslag till budget 2020 samt
flerårsplan 2021-2023 inklusive investerings och exploateringsbudget.
- Kommunfullmäktige ingår borgen så som för egen skuld för Eslövs Bostads AB:s,
Eslövs Industrifastigheter AB:s och Mellanskånes Renhållnings AB:s
Justerares signatur
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sammanlagda låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1,7 miljarder
kronor.
- Kommunfullmäktige fastställer nyupplåningsramen för kommunen inklusive
upplåning för VA SYD till 550 miljoner kronor för 2020.
- Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 20,54 kronor för 2020.
- Kommunfullmäktige godkänner förslag till budget 2020 samt flerårsplan 20212023 för revisionen.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunens bolag inom koncernen
Kommuninvest
Kommunrevisionen

Paragrafen är justerad
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§ 142

KS.2019.0400

Förvärv av Fastighets AB Gäddan
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 att genom försäljning
avveckla Eslövs Industrifastigheter AB. I ärendet bifogades en promemoria vilken
innehöll en plan för avvecklingen. I promemorian framgår det att försäljningen av
Eslövs Industrifastigheter AB (Eifab) föregås av att Eslövs kommun förvärvar
Fastighets AB Gäddan från Eifab. Förfarandet framgår även av beredningen av
ovannämnda ärende.
Vid försäljning kommer en extra bolagstämma att hållas både avseende försäljning
av Eifab respektive dotterbolaget Fastighets AB Gäddan.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §140 2019 Förvärv av Fastighets AB Gäddan samt
direktiv till kommunens ombud
 Protokoll från styrelsemöte Fastighets AB Gäddan, 2019-09-05
 Protokoll styrelsemöte, Eifab 2019-09-05
 Skrivelse till kommunstyrelsen 2019-10-11 från VD i Eifab
Beredning
Styrelserna i de båda bolagen Eifab och dotterbolaget Fastighets AB Gäddan har
beslutat öppna upp för diskussion med kommunen om försäljning av Fastighets AB
Gäddan.
I ovannämnda promemoria framgår att i ett nästa steg efter kommunens förvärv av
dotterbolaget kan kommunen överväga att genomföra en avveckling av bolaget
genom frivillig likvidation. Inför ett sådan ställningstagande bör kommunen göra en
analys av vilka skatteeffekter och andra ekonomiska effekter som kan tänkas
uppkomma som en följd av att bolaget likvideras och fastigheterna överförs till
kommunens förvaltning. Marknadsvärdering kommer enligt Eifabs VD att vara klar i
slutet av oktober enligt bifogad skrivelse. Marknadsvärderingen medför
skatteeffekter om lokalerna lyfts in i kommunens förvaltning liksom återföringen av
de obeskattade reserverna till beskattning. Fastighets AB Gäddan har idag en
låneskuld om 130 miljoner kronor.
Lokalerna inom fastigheten Hästen 15 förvaltas idag av kommunens servicenämnd.
Inför försäljningen av Eifab föreslår kommunledningskontoret att hyreskontraktet
nummer 9915-01-2 avseende Städet 4 (fastighetsbeteckning), kallager, sägs upp.
Justerares signatur
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Avtalet löper tre månader i sänder och hyran är 390 000 kronor. Inför en försäljning
är uthyrningsläge och tillgänglighet till lokalerna för den nye ägaren av betydelse.
Jäv
Kari Kajén (SD), Catharina Malmborg(M) och Marianne Svensson (S) anmäler jäv
och deltar inte i beslutet av ärendet.
Beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att förvärva Eslövs Industrifastigheters AB:s
dotterbolag, Fastighets AB Gäddan, organisationsnummer 556115-3999.
Beslutet skickas till
Eifabs styrelse och vd
Fastighets AB Gäddans styrelse och vd
Revisionen
Kommunledningskontoret
Paragrafen är justerad
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§ 143

KS.2019.0494

Antagande av policy för systematiskt dataskyddsarbete inklusive
rättsakt, framtagande av riktlinjer samt revidering av reglemente
Ärendebeskrivning
I dataskyddsförordningen – Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 – ställs det krav på att den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att
behandlingen av personuppgifter görs i enlighet med regelverket.
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och varje nämnd är personuppgiftsansvarig
för de personuppgiftsbehandlingar som förekommer i deras respektive verksamhet.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på policy för systematiskt
dataskyddsarbete inklusive en rättsakt för behandling av personuppgifter
för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder emellan. Policyn ska
klargöra på vilket sätt som personuppgifter får behandlas i Eslövs kommuns
verksamheter.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §138, 2019 Förslag till policy för systematiskt
dataskyddsarbete inklusive rättsakt samt uppdrag att ta fram riktlinjer
 Förslag till beslut: Policy för systematiskt dataskyddsarbete inklusive rättsakt
 Förslag till Policy för systematiskt dataskyddsarbete inklusive rättsakt
Beredning
Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen (679/2016), som reglerar
behandling av personuppgifter, att gälla i hela EU. Syftet med förordningen är att
skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd
av sina personuppgifter. Förordningen som innebär en skärpning av behandlingen av
personuppgifter blev direkt tillämplig i Sverige och ersatte den gamla
personuppgiftslagen. I dataskyddsförordningen ställs krav på att den
personuppgiftsansansvarige ska uppfylla kraven och kunna visa att behandlingen av
personuppgifter görs i enlighet med förordningen. En sådan regeluppfyllnad visas
lämpligast genom att det finns tydliga styrdokument och att det upprättas riktlinjer,
rutiner och mallar samt att det vid jämna mellanrum genomförs interna kontroller av
att reglerna uppföljs. Om reglerna inte följs har ansvarig tillsynsmyndighet, i Sverige
är det Datainspektionen, möjlighet att utdöma vitessanktioner. För en offentlig
verksamhet är denna summa satt till högst 10 miljoner kronor.
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Enskildas personuppgifter behandlas på åtskilliga sätt i kommunal verksamhet och i
många fall saknas det möjlighet för enskilda att välja bort att få sina
personuppgifter behandlade av kommunen.
I dagsläget saknas det en policy för hur Eslövs kommuns verksamheter ska behandla
personuppgifter. Förslaget till policy för systematiskt dataskyddsarbete är ett stöd för
verksamheterna då de vid varje personuppgiftsbehandling ska ta hänsyn till
dataskyddsförordningens grundläggande principer och att genom lämpliga
skyddsåtgärder minimera risken för att personuppgifterna ska falla i orätta händer.
Det blir också ett tydligt sätt att visa att kommunen arbetar för att enskilda, vars
personuppgifter behandlas av kommunen, ska kunna känna sig trygga med att deras
personuppgifter hanteras på ett respektfullt sätt.
Vidare krävs det en viss likriktning av hur kommunen hanterar personuppgifter för
att på ett smidigt sätt kunna visa och ha kontroll över att kraven i
dataskyddslagstiftningen uppfylls. Därför föreslår policyn att kommunstyrelsen får i
uppdrag att samordna, leda och ha uppsikt över kommunens dataskyddsarbete samt
att upprätta riktlinjer inom ett eller flera olika områden. Detta för att säkerställa att
kommunen hanterar personuppgifter på ett lagenligt sätt.
Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunfullmäktige antar förslaget ”Policy för systematiskt dataskyddsarbete
inklusive rättsakt” att gälla från och med justeringsdatum med revidering vart fjärde
år eller vid behov.
- Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
kommunövergripande riktlinjer.
- Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets förslag till reviderat
reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med
justeringsdatum: ”Kommunstyrelsen ska leda, samordna och ha uppsikt över
kommunens arbete med att uppfylla kraven som ställs i dataskyddslagstiftningen.
Kommunstyrelsen ska utfärda riktlinjer inom ett eller flera identifierade områden för
att säkerställa att kommunen hanterar personuppgifter på ett lagenligt sätt.”
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Paragrafen är justerad
Justerares signatur
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§ 144

KS.2018.0684

Svar på motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och
Mauricio Sanchez (V) - Förlängning av busslinje 436 Harlösa-Löberöd
till Harlösa
Ärendebeskrivning
Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) har lämnat in
en motion gällande att utreda möjligheterna att förlänga busslinje 436, Eslöv –
Löberöd, till Harlösa.
En förlängning skulle enligt motionen ge invånarna i Harlösa en möjlighet att nå
offentlig service i Löberöd och Eslöv med kollektivtrafik. I dag finns det en busslinje
från Harlösa till Lund via Södra Sandby men ingen direkt kollektivtrafik till Eslöv.
Enligt motionen innebär detta att det via två byten tar minst 1 timme och 26 minuter
att åka kollektivt mellan Harlösa och Löberöd, vilket är en sträcka på 9,8 kilometer.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §141 2019 Yttrande över motion från Lars Holmström
(V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) - gällande förlängning av
busslinje 436 Harlösa-Löberöd till Harlösa
 Yttrande över motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och
Mauricio Sanchez (V) gällande förlängning av busslinje 436 Eslöv- Löberöd till
Harlösa
 Motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez
(V) gällande förlängning av busslinje 436 Harlösa-Löberöd till Harlösa
 Kommunfullmäktiges beslut § 13, Remittering av motion från Lars Holmström
(V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) gällande förlängning av
busslinje 436 Harlösa-Löberöd till Harlösa
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 85, 2019. Motion gällande
förlängning av busslinje 436
Beredning
Motionen visar på ett behov av att förbättra kollektivtrafiken i kommunens östra
delar. Ett sätt är att förlänga busslinje 436 som idag går mellan Eslöv och Löberöd,
till Harlösa. Detta ger en efterfrågad koppling från Harlösa till Löberöds vårdcentral,
apotek, tandläkare och högstadieskola samt till Eslövs gymnasieskola. Ett ökat
resande från och till Harlösa kan förhoppningsvis på sikt även ge möjlighet till att
Justerares signatur
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öka turtätheten på linjen även om Skånetrafiken tvärtom har lämnat ett
besparingsförslag som går ut på att dra ned antalet turer på linjer. En förlängning av
busslinje 436 kommer alltså troligen att behöva bekostas av Eslövs kommun.
Kommunens politiska handlingsprogram fastslår att en utredning ska göras angående
hur man kan förbättra kollektivresandet för gymnasieungdomar till Eslöv så att fler i
kommunen kan välja denna skola. Möjligheterna att förbättra kollektivtrafiken i de
östra delarna av kommunen och de kostnader som olika alternativa lösningar innebär
kan ses som en del av detta och bör utredas.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår utifrån ovanstående resonemang
kommunfullmäktige att möjligheterna för att utveckla kollektivtrafiken i kommunens
östra delar ska utredas som en del av de kollektivtrafikutredningar som ska göras
enligt det politiska handlingsprogrammet 2019-2022.
Det pågår sedan 2015 ett arbete med att få till stånd ett tre-partssamarbete mellan
Eslövs kommun, Skånetrafiken och Transdev, som idag är det bolag som trafikerar
Eslövs kommun. Som ett led i detta samarbete har Eslövs kommun begärt in
uppgifter om möjlighet att köpa till en förlängning av linje 436, och således pågår
arbete som ligger i linje med motionens intentioner.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Yrkanden
Umihana Rasovic Kasumovic (V) yrkar bifall till motionen.
Bengt Andersson (M) och Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller Bengt Anderssons (M) med fleras förslag att anse motionen besvarad.
Beslut
- Kommunfullmäktige besluta att motionen om förlängning av busslinje 436 HarlösaLöberöd till Harlösa anses besvarad.

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Justerares signatur
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§ 145

KS.2019.0003

Svar på motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) Bostäder för nyanlända
Ärendebeskrivning
Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) har till kommunfullmäktige lämnat in
en motion om bostäder för nyanlända. De föreslår kommunstyrelsen att ge berörda
nämnder och förvaltningar i uppgift att förbereda och genomföra en lösning likt
”Staffanstorpsmodellen” och använda husvagnar eller motsvarande, till boende för
nyanlända.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §142 2019 Yttrande över motion från Ted Bondesson
(SD) och Fredrik Ottesen (SD) - om bostäder för nyanlända
 Motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om bostäder för
nyanlända
 Kommunfullmäktiges beslut § 14, 2019 Remittering av motion från Ted
Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om bostäder för nyanlända
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 86, 2019. Yttrande över motion
om bostäder för nyanlända
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 76, 2019 Yttrande över motion om
bostäder för nyanlända
 Servicenämndens beslut § 82, 2019 Motion från Ted Bondesson (SD) och
Fredrik Ottesen (SD) om bostäder för nyanlända
 Yttrande motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om bostäder
för nyanlända
Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har inkommit
med yttranden som sammanfattningsvis konstaterar att Eslövs kommuns nuvarande
modell för bosättning av nyanlända som väl fungerande. Servicenämndens yttrande
fastställer att de för närvarande inte har ansvar för bostäder för nyanlända. Att
tillämpa den så kallade ”Staffanstorpsmodellen” skulle kunna leda till socialt och
ekonomiskt utanförskap för gruppen nyanlända, samt risk att kommunen inte
uppfyller barnkonventionens krav om barns rätt till levnadsstandard för bästa möjliga
utveckling.
Vård- och omsorgsnämnden betonar vidare att man idag använder sig av en beprövad
och funktionell metod gällande mottagande av nyanlända personer som anvisas till
kommunen. Bedömningen är att de kostnader som mottagandet medför är skäliga.
Justerares signatur
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Vidare framhävs att boendevillkoren för nyanlända personer är en viktig aspekt för
dessa människors etablering i ett nytt samhälle. Med utgångspunkt i vetenskapliga
studier om integration och boendefrågor är nämndens bedömning att förslaget som
motionen beskriver, skulle kunna hämma etableringsprocessen för nyanlända
personer. Den typ av boenden som föreslås i motionen kan leda till en geografisk
isolering, då man inte bor i det ordinära bostadsbeståndet.
Både vård- och omsorgsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
framhäver således risker i sina yttranden. Om dagens fungerande modell med mål om
permanenta boenden ersätts med tillfälliga lösningar riskerar mottagandet av
nyanlända att försämras och etableringstiden förlängas ytterligare.
Kommunledningskontoret instämmer i riskanalyserna och vill lyfta fram att boende
är en så pass viktig del i etableringen varför tillfälliga och försämrade
boendelösningar kan komma att hindra individers väg till arbete eller studier.
Yrkanden
Sven-Olov Wallin (L), Umihana Rasovic Kasumovic (V), Johan Andersson (S),
Ingemar Jeppsson (C) och Rickard Sallermo (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut om att avslå motionen.
Ted Bondesson (SD) och Kari Kajén (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande tar upp yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifaller Sven-Olov
Wallins (L) med fleras förslag att avslå motionen.

Beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att motionen från Ted Bondesson (SD) och Fredrik
Ottesen (SD) om bostäder för nyanlända ska avslås.
Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Paragrafen är justerad
Justerares signatur
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§ 146

KS.2019.0024

Svar på motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) Ökat underhåll av kommunens parker
Ärendebeskrivning
En motion har lämnats till kommunfullmäktige från Ted Bondesson (SD) och Fredrik
Ottesen (SD) om parkskötsel, ökat underhåll av kommunens parker. Motionen har
remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
I motionen föreslås följande:
- att berörda nämnder och förvaltningen får i uppdrag att förbättra belysningen i
Skytteskogen.
- att berörda nämnder och förvaltningar får i uppgift att rensa bort döda grenar och
träd från Skytteskogen.
- att berörda nämnder och förvaltningar får i uppgift att se till att en upprustning av
Skytteskogen genomförs som inkluderar restaurering av stigar och bortrensning av
oönskat sly och ogräs.
- att höja ambitionen för årligt underhåll av samtliga av kommunens parker.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §143 2019 Yttrande över motion från Ted Bondesson
(SD) och Fredrik Ottesen (SD) - om ökat underhåll av kommunens parker
 Motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) Ökat underhåll av
kommunens parker
 Förslag till beslut: Motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD)
Ökat Underhåll av kommunens parker
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 87, 2019. Yttrande över motion
angående ökat underhåll av kommunens parker
Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att
motionen avslås med hänvisning till att föreslagen höjning av ambitionsnivån och de
av förvaltningen beskrivna behoven ska regleras inom ramen för befintlig
budgetprocess.
Kommunledningskontoret har inget att tillägga till miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.
Yrkanden
Janet Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Justerares signatur
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Beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att motionen från Ted Bondesson (SD) och Fredrik
Ottesen (SD) om ökat underhåll av kommunens parker anses besvarad.
Beslutet skickas till
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
Paragrafen är justerad
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§ 147

KS.2018.0522

Svar på motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och
Mauricio Sanchez (V) - Gratis kollektivtrafik för 70+ i Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Lars Holmström (V) med flera har till kommunfullmäktige lämnat in en motion där
de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införa gratis kollektivtrafik i Eslövs
kommun för alla som är 70 år eller äldre.
Kommunfullmäktige remitterade motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
och kommunstyrelsen för yttrande.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut §145 2019 Yttrande över motion från Lars Holmström
(V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) - om gratis kollektivtrafik
för 70+ i Eslövs kommun
 Motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez
(V) Gratis kollektivtrafik för 70+ i Eslövs kommun
 Kommunfullmäktiges beslut § 110, 2018 Remittering av motion från Lars
Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) Gratis
kollektivtrafik för 70+ i Eslövs kommun
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Förslag till beslut: Yttrande över motion från Lars Holmström (V), Umihana
Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) Gratis kollektivtrafik för 70+ i Eslövs
kommun
Beredning
Skånetrafiken erbjuder ett koncept som heter Seniorkortet där varje person som är 70
år eller äldre får ett seniorkort hemskickat till sig. För varje resa som de gör inom
kommunen kommer Eslövs kommun att faktureras för denna resa, i nuläget 17,50
kronor/resa. För att kunna införa gratis kollektivtrafik i Eslövs kommun för de som
är 70 år eller äldre behövs det ett avtal med Skånetrafiken. Dialog förs för närvarande
med Skånetrafiken angående vad det skulle kosta för Eslövs kommun att införa
Seniorkortet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt yttrande att det förslag som
Vänsterpartiet har med i sin motion finns medtaget i det nyligen antagna kommunala
handlingsprogrammet 2019-2022. I Handlingsprogrammet står det som ett uppdrag:
”inför fria bussresor för äldre”. Med hänsyn till att innehållet i motionen finns i
kommunala handlingsprogram 2019-2022 bedömer miljöJusterares signatur
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och samhällsbyggnadsnämnden att frågan hanteras med utgångspunkt av innehållet i
det politiska handlingsprogrammet, och anser att frågan därigenom är besvarad.
Frågan om hur gratis bussresor för äldre ska införas utifrån de intentioner som lagts
fram i den politiska majoritetens handlingsprogram för 2019-2022 är under
utredning, och olika former kommer att undersökas. För att inte begränsa detta arbete
föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.
Yrkanden
Umihana Rasovic Kasumovic (V) yrkar bifall till motionen.
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller Johan Anderssons (S) yrkande att anse motionen besvarad.
Beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att motionen från Lars Holmström (V), Umihana
Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) om gratis kollektivtrafik för 70+ i Eslövs
kommun anses besvarad.
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
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§ 148

KS.2018.0441

Svar på motion från Astrid Nilsson (L), Göran Frank (L) och John Fidler
(L) - Införa ett system med byalagspeng
Ärendebeskrivning
Astrid Nilsson (L), Göran Frank (L) och Johan Fidler (L) har till kommunfullmäktige
lämnat en motion där de yrkar att kommunfullmäktige beslutar att införa ett system
med byalagspeng och att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att utforma
systemet. Motionen föreslår att man inrättar ett grundbidrag på 10 tusen kronor/år,
för smärre och löpande kostnader, exempelvis porto, kopiering, aktiviteter etcetera,
men det skall också gå att söka projektbidrag ur en särskild pott avsedd för lokala
utvecklingsprojekt. Projektbidraget får sökas för specifika projekt som ett byalag vill
genomföra.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
och kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast 12 mars 2019.
Beslutsunderlag
 Motion från Astrid Nilsson (L), Göran Frank (L) och John Fidler (L) om att
införa ett system med byalagspeng
 Kommunstyrelsens beslut §144 2019 Yttrande över motion från Astrid Nilsson
(L), Göran Frank (L) och John Fidler (L) om att införa ett system med
byalagspeng
 Kommunfullmäktiges beslut § 90 2018 Remittering av motion från Astrid
Nilsson (L), Göran Frank (L) och John Fidler (L) om att införa ett system med
byalagspeng
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 63, 2019, Yttrande över motion från
Liberalerna om att införa ett system med byalagspeng
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 66, 2019. Yttrande över motion
från Astrid Nilsson (L), Göran Frank (L) och John Fidler (L) om att inför ett
system med byalagspeng
Beredning
Kultur- och fritidsnämnden tycker det är viktigt att byarna fortsätter att utvecklas och
om en byalagspeng kan stimulera utvecklingen, så är det bra att utreda vidare om ett
sådant system kan utformas och finansieras. Kultur- Fritidsnämnden säger i sitt
beslut att eftersom det finns ett system för byalagspeng med i majoritetens
handlingsprogram anser nämnden denna motion besvarad.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

29 ( 35 )

Sammanträdesprotokoll
2019-11-25
Kommunfullmäktige
Även Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att motionen är besvarad genom
att införande av stöd till utveckling av byarna finns med i
majoritetens handlingsprogram för 2019-2022, men de lyfter frågans komplexitet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ser att förslaget angående en pott för lokala
utvecklingsprojekt kan vara aktuellt för att till exempel utveckla den allmänna
platsmarken och andra offentliga utomhusmiljöer. Nämnden ser att det finns flera
frågor som bör utredas vidare: Hur ska samarbetet med vägföreningarna fungera?
Vem ska ha ansvar för projektets långsiktiga kvalitet och dess driftvänlighet? En del
projekt kan troligen anses lyda under lagen om offentlig upphandling (LOU), vilket
innebär att en regelrätt upphandling måste ske eller att en redan upphandlad
entreprenör måste utföra arbetet. Vilka föreningar ska vara berättigade att söka
projektpengar? Hur försäkras att projektpengarna fördelas rättvist mellan byalagen?
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppfattar motionens intention som att en
utökad dialog och förståelse för byalagen angående investeringar i byarna önskas av
Liberalerna. Denna uppfattning delar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och
nämnden ser att detta åstadkommas genom utökade träffar med enskilda byars byalag
och vägföreningar, Kommunledningskontoret samt Miljö och Samhällsbyggnad.
Kommunledningskontoret delar nämndernas inställning att det är viktigt att
möjliggöra byarnas utveckling och att det behövs finansiella medel för att möjliggöra
detta. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden pekar på frågans komplexitet och
Kommunledningskontoret instämmer i resonemangen. Båda nämnderna anser att
motionen ska anses vara besvarad eftersom systemet för en byalagspeng finns med i
den politiska majoritetens handlingsprogram för 2019-2022.
Frågan om hur byalagen ska stöttas utifrån de intentioner som lagts fram i den
politiska majoritetens handlingsprogram för 2019-2022 är under utredning och olika
former för stödet kommer att undersökas. För att inte begränsa detta arbete föreslår
Kommunledningskontoret att motionen avslås.
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.
Beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att motionen från Astrid Nilsson (L), Göran Frank (L)
och Johan Fidler (L) om att införa ett system med byalagspeng anses besvarad.
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

31 ( 35 )

Sammanträdesprotokoll
2019-11-25
Kommunfullmäktige
§ 149

KS.2019.0563

Remittering av motion från Madeleine Atlas (C) om inrättande av
hundrastgård
Ärendebeskrivning
Madeleine Atlas (C) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion
gällande hundrastgård. I motionen förslås att kommunen omgående planerar in för att
bygga en första hundrastgård någonstans i centrala Eslöv. När denna är på plats och
varit i funktion ett tag får man ta en förnyad diskussion om det finns behov av att gå
vidare med fler. Enligt tidigare uträkning kostar en hundrastgård cirka 160 000
kronor och cirka 10 000 kronor i årligt underhåll.
Beslutsunderlag
 Motion från Madeleine Atlas (C) - Motion gällande hundrastgård
Beslut
- Motionen från Madeleine Atlas (C) om hundrastgård remitteras till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande.
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2019-11-25
Kommunfullmäktige
§ 150

KS.2018.0649

Fyllnadsval av ledamot till Samarbetsnämnden Revingehed
Ärendebeskrivning
Annika Viking (MP) har den 10 oktober 2019 inkommit till kommunfullmäktige med
en avsägelse från uppdraget som förtroendevald i Samarbetsnämnden Revingehed.
Kommunfullmäktige entledigade henne på sammanträde den 28 oktober 2019.
Kommunfullmäktige har att utse en ny ledamöter till Samarbetsnämnden Revingehed
för perioden den 25 november 2019 till och med den 31 december 2022.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 154, 2018 Val till Samarbetsnämnden Revingehed
Beredning
Yrkanden
Lars Ahlfors (MP) nominerar Johan Nordfält (MP) till ny ledamot.
Beslut
- Johan Nordfält (MP) utses till ledamot i Samarbetsnämnden Revingehed.
Beslutet skickas till
Johan Nordfält (MP)
Samarbetsnämnden Revingehed
Förtroendemannaregistret
Kommunledningskontoret - löneenheten
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2019-11-25
Kommunfullmäktige
§ 151

KS.2019.0574

Entledigande av Joakim Dahlin (S) från uppdrag som ersättare i miljö
och samhällsbyggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Joakim Dahlin (S) har till kommunfullmäktige lämnat in en avsägelse från sitt
uppdrag som ersättare i miljö och samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
Beslut
- Joakim Dahlin (S) entledigas från uppdraget som ersättare i miljö och
samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutet skickas till
Joakim Dahlin (S)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningskontoret, löneenheten
Förtroendemannaregistret
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2019-11-25
Kommunfullmäktige
§ 152
Anmälningar för kännedom
KS.2019.0316-3

Yttrande till revisonen angående granskning av Vård - och
omsorgsnämndens planering för framtida äldreomsorg

KS.2019.0316-2

Revisionens granskning av vård- och omsorgsnämndens
planering för framtida äldreomsorg

KS.2019.0099-4

Framställan till kommunfullmäktige om att utse en ny
styrelseledamot i styrelsen för Mellanskånes Renhållnings AB
(MERAB)

KS.2019.0354-3

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

KS.2019.0096-2

E-förslag 2019

Beslut
- Anmälningarna läggs med godkännande till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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