
 Kallelse 
 
 
 
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Datum och tid:  2022-10-11, klockan  09:00 
Plats:  Emanuel Möller 

Förhinder anmäls till Christina Nilsson, christina.nilsson3@eslov.se, 0413-62124 

 

Ordförande 
Johan Andersson (S) 

 
 

  

1 (21)



 Kallelse 
 
 
 
 

 

 

1. Val av protokolljusterare   
   
 

 

2. Information om pågående byggprojekt 
(KS.2022.0401) 

Kristina Thern SeF 
09:05 

   
 

 

3. Sammanträdestider för kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2023 (KS.2022.0021) 

 09:15 

   
Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Sammanträdestider för kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2023 
 

4. Information om näringslivsdagen och Svenskt 
näringslivs ranking 

Lars Persson och 
Cecilia Wennersten 
09:20 

   
Beslutsunderlag 
• Presentation ranking okt 2022 till ksau 

 

5. Information om Ringsjöns vattenråd Johan Andersson 
09:40 
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2022-10-05 
Christina Nilsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 
+4641362124  
christina.nilsson3@eslov.se  
 
 
 

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

 

Sammanträdestider för kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2023 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta om sina sammanträdestider för 2023. 

Beredning 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträden, i likhet med föregående år, hålls på en tisdag. Samtliga 
sammanträden börjar klockan 09:00. 
 
Sammanträdesdagar för 2023 föreslås enligt följande: 
17 januari och 31 januari, 14 och 28 februari, 14 och 28 mars, 11 och 25 april, 9 och 
23 maj, 7 och 20 juni, 22 augusti, 12 och 26 september, 10 och 24 oktober, 7 och 28 
november och 12 december.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder 2023 enligt följande: 

17 januari och 31 januari, 14 och 28 februari, 14 och 28 mars, 11 och 25 
april, 9 och 23 maj, 7 och 20 juni, 22 augusti, 12 och 26 september, 10 och 
24 oktober, 7 och 28 november och 12 december.  

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
 
 
 
Eva Hallberg Patrik Linder 
Kommundirektör Avdelningschef 
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Företagsklimat 2022
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Kommunens beslut, bemötande och ärendehantering påverkar både bilden av 
Eslövs kommun och företagens vilja att starta, växa och utvecklas i kommunen. 

Till stor del handlar det om de företeelser som vi som organisation kan påverka :
ØHur vi bemöter företagen, vår attityd, dialog och kommunikation
ØHur rättssäker, effektiv och serviceinriktad vår myndighetsutövning är
ØVilket förtroende företagen har för oss

Hur förändrar vi företagsklimatet? 
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ü Service/bemötande/myndighetsutövning
ü Upphandling
ü Trygghet
ü Kompetensförsörjning
ü Kommunikation

Handlingsplan för förbättrat företagsklimat 
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Ranking 2022 – Service och bemötande: 

Aktiviteter – Service och bemötande/myndighetsutövning
• Intern företagsklimatsgrupp
• Utbildning ”Inte bara trevlig”
• Företagslots 2.0
• Uppföljning av företagsbesök
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Ranking 2022 – Upphandling: 

Aktiviteter – Upphandling
• Dialogmöten med entreprenörer 
• Dialogmöten med anbudsgivare
• Upphandlingsutbildning och information
• Uppföljning av företagsbesök
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Ranking 2022 – Trygghet:  

Aktiviteter – vi inkluderar näringslivet i brottsförebyggande arbetet genom: 
• Trygghetsvandringar
• Dialoger
• Stärkt samarbete
• Brobyggande aktiviteter
• Nyhetsbrev 
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Ranking 2022 – Kompetensförsörjning: 

Aktiviteter –Kompetensförsörjning
• Kompetensråd
• Actionmöten
• Kompetenskartläggning
• Samverkan Skola Arbetsliv - SSA
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Ranking 2022 – Kommunikation: 

Aktiviteter – Kommunikation
• Utskick – vårt erbjudande till dig som företagande
• Storytelling – synliggöra berättelser från näringslivet
• Näringslivsdialoger – paketera och synliggöra
• Välkomstpaket 

17 (21)



#mottopp50

Vad ska vi tillsammans göra för att 
hålla i och hålla ut? 
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