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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Möller/Sahlin, stadshuset kl. 17:00-19:25

Beslutande

Johan Andersson (S) (ordförande)
Catharina Malmborg (M) (vice ordförande) §§153-155, §§158-163,
§165, §§167-168, §§171-174
Sven-Olov Wallin (L)
Janet Andersson (S) §§153-155, §§158-161, §165, §§167-168,
§§170-174
Tony Hansson (S)
Mikael Wehtje (M)
Fredrik Ottesen (SD)
Ted Bondesson (SD)
Madeleine Atlas (C) (2:e vice ordförande) §§158-163, §165, §§167168, §§170-174
Christine Melinder (M) §170 ersätter Catharina Malmborg (M)
(vice ordförande) pga jäv
Lars Månsson (S) §§162-163 ersätter Janet Andersson (S) pga jäv
Cvetanka Bojcevska (SD) ersätter Marlén Ottesen (SD)
Benjamin Ülger (KD) ersätter Lars Holmström (V)
Jasmina Muric (C) §§153-155 ersätter Madeleine Atlas (C) (2:e
vice ordförande)
Göran T Andersson (MP)
David Westlund (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Bengt Andersson (M) §§153-155, §§158-161, §165, §§167-168,
§§170-174
Christine Melinder (M) §§153-155, §158, §§160-163, §165, §§167168, §§171-174
Agneta Nilsson (S)
Lars Månsson (S) §§153-155, §§158-161, §165, §§167-168, §§170174
Lena Emilsson (S)
Peter Sjögren (M)
Ronny Thall (SD)
Dennis Larsen (SD) §§153-155, §§158-161, §165, §§167-168,
§§170-174
Jasmina Muric (C) §§158-163, §165, §§167-168, §§170-174
Eva Bengtsson (S)

Övriga närvarande

Eva Hallberg (Kommundirektör)
Ina Petersson (Nämndsekreterare)
Jan Tingecz (tf. ekonomichef)
Claus-Göran Wodlin (M) (Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens ordförande) §155

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Jörgen Larsson (Förvaltningschef Barn och Utbildning) §155
Agneta Fristedt (Kommunjurist) §§158-159
Vendela Björkman (Mark- och exploateringsingenjör) §§158-159
Magnus Månsson (Utveck,lingsstrateg) §160
Annika Söderman (Kommunekolog) §161
Mikael Vallberg (Plan- och exploateringschef) §§162-163, §165
Annika Lagerqvist (Mark- och exploateringsingenjör) §167
Annie Niubó (Utvecklingsstrateg) §168
Utses att justera

Tony Hansson (S)

Justeringens plats o tid

Kommunledningskontoret, 2022-09-13

Protokollet omfattar

§§153-155, §§158-163, §165, §§167-168, §§170-174

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-09-06
Kommunstyrelsen

Sekreterare
Ina Petersson

Ordförande
Johan Andersson (S)
Justerande
Tony Hansson (S)

Justerares signatur
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Innehåll
§153

Val av justerare

§154

Ändring av föredragningslistan

§155

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens redovisning till
kommunstyrelsen avseende aktuella frågor, mål och resultat samt
väsentliga framtidsfrågor i enlighet med de ekonomiska styrprinciperna
2022

§158
§159
§160

Revidering av riktlinjer för landsbygdsutvecklingsmedel

§161

Biosfärområdet Vombsjösänkans utbredningsområde, namn,
samarbetsavtal med Lund och Sjöbo och framtida organisation inför
ansökan till UNESCO

§162
§163
§165

Antagande av detaljplan för fastigheterna Åkermannen 10, 11 och del av
14 i Eslöv, Eslövs kommun

§167

Godkännande av överlåtelseatal avseende del av Eslöv Skatan 10, Eslövs
kommun

§168

Lägesbild nyanlända och integration 2022

§170

Godkännande av årsredovisningar och beviljande av ansvarsfrihet för
2021 för Selma Sundelius stiftelser

§171

Information om ekonomiska förutsättningar inför budget 2023

§172

Kommundirektören informerar

§173

Redovisning av delegeringsbeslut

§174

Anmälningar för kännedom

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 153
Val av justerare
Tony Hansson (S) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll den 13
september 2022. Sven-Olov Wallin (L) utses till ersättare.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

5 ( 42 )

Sammanträdesprotokoll
2022-09-06
Kommunstyrelsen
§ 154
Ändring av föredragningslistan
Ärendebeskrivning
Ordförande föreslår att ärendet, Information om ekonomiska förutsättningar inför
budget 2023, läggs till på föredragningslistan och behandlas som ärende nr. 18.
Beslut
Föredragningslistan godkänns med ändringen att ärendet, Information om
ekonomiska förutsättningar inför budget 2023, läggs till på föredragningslistan och
behandlas som ärende nr. 18.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

6 ( 42 )

Sammanträdesprotokoll
2022-09-06
Kommunstyrelsen
§ 155

KS.2022.0027

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens redovisning till
kommunstyrelsen avseende aktuella frågor, mål och resultat samt
väsentliga framtidsfrågor i enlighet med de ekonomiska styrprinciperna
2022
Ärendebeskrivning
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande, Claus-Göran Wodlin (M)
och Jörgen Larsson, förvaltningschef, informerar om gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamhet utifrån aktuella frågor, mål och resultat samt
framtiden.
Aktuella frågor
- Examensgrad prioriteras framför genomströmning.
- Antal medborgare i åldrarna 16-18 år förväntas öka i Eslövs kommun.
- Många sökande till gymnasieprogrammen vilket resulterar i reserver till de flesta
programmen.
- Antalet förstahandssökande till kommunens gymnasieskolor ökar.
Mål och resultat
- Råder osäkerhet kring krav på egen finansiering och storlek på statsbidrag
kommande år vad gäller vuxenutbildning.
- Växande verksamhet utifrån samhällets behov.
- Fler behöriga ungdomar.
- Ung kompetens; ett projekt som drivits med mycket bra resultat.
- Yrkespaket.
- Nystartsjobb.
Framtiden
- Tidiga tecken (Early Warning System, EWS).
- Ökat antal medborgare mot självförsörjning.
- Utveckla samverkan ytterligare mellan svenska för invandrare (SFI), enheten för
ekonomiskt bistånd (EEB) och arbetsmarknadsenheten (AME).
- Digitalisering.
Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§ 160

KS.2022.0378

Revidering av riktlinjer för landsbygdsutvecklingsmedel
Ärendebeskrivning
I den styrande majoritetens budget för 2020 står det att:
Kommunen kommer […] ge de boende på landsbygden direkt inflytande över årliga
investeringsmedel med 1 mnkr första året 2020 och därefter 1,5 mnkr per år.
Kommunledningskontoret fick i uppdrag att ta fram former och riktlinjer för dessa
investeringsmedel. Gällande riktlinjer antogs av kommunstyrelsen i mars 2020 och
behöver revideras.
Beslutsunderlag
• Förslag till beslut; Revidering av riktlinjer för landsbygdsutvecklingsmedel
• Förslag till riktlinje för landsbygdsutvecklingsmedel
• Riktlinjer för landsbygdsutvecklingsmedel, antagna av KS 2020-03-30
Beredning
Revideringen av riktlinjerna berör tre områden – förutom språkliga korrigeringar och
förtydliganden:
1. Varje boende får tre röster att fördela på de förslag man anser vara bäst, men
man kan bara lägga en röst per förslag och inte som tidigare då man kunde
lägga två eller tre på ett förslag. Detta beror på en teknisk begränsning i den
nya dialogportal som kommunen övergått till under 2022.
2. Skrivningar som handlar om att fysiska möten ska hållas i byarna inför
förslagsinlämning tas bort och istället läggs fokus på den digitala
dialogportalen. Förändringen är ett resultat av de restriktioner som pandemin
medförde och som visat sig fungera väl.
3. Den interna processen vid bearbetningsfasen förenklas genom att inkomna
förslag inte utreds och kostnadsberäknas i den omfattning som var tänkt från
början. Mängden inkomna förslag gör det orimligt att lägga så mycket tid och
resurser i denna fas, utan vidare utredning görs på vinnande förslag.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S), Sven-Olov Wallin (L) och Madeleine
Atlas (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunstyrelsen antar de reviderade Landsbygdsutvecklingsmedel, riktlinjer att
gälla från den 1 oktober 2022.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
Göran T Andersson (MP) önskar lägga en protokollsanteckning, vilken beviljas av
kommunstyrelsen. Protokollsanteckningen lyder följande: "Jag önskar att
Kommunledningskontoret gör en översyn av föreningsregister för komplettering av
byar i närheten av centralorten så att byalag ges möjlighet att redovisa sina strategier
och idéer."
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunens byalag eller motsvarande
Eslövs kommuns författningssamling
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§ 161

KS.2022.0104

Biosfärområdet Vombsjösänkans utbredningsområde, namn,
samarbetsavtal med Lund och Sjöbo och framtida organisation inför
ansökan till UNESCO
Ärendebeskrivning
Vombsjösänkans kandidatur till att bli biosfärområde avslutas med att en ansökan
skickas till UNESCO. Inför sammanställandet av denna ansökan måste beslut fattas
om områdets utbredning, namn och organisation för att dessa ska kunna beskrivas i
ansökan. Beslut om detta ska ske senast 9 september 2022 i samtliga tre kommuner,
Eslöv, Lund och Sjöbo, enligt protokoll från sammanträdet 10 juni 2022 vid vilket
ordföranden i de tre kommunernas kommunstyrelser närvarade.
Då projektet ligger hos Miljö och Samhällsbyggnad behandlas ärendet hos miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden den 31 augusti 2022 och paragrafen kommer att justeras
omedelbart så att ärendet kan beslutas vid kommunstyrelsens sammanträde den 6
september 2022.
Den 5 juli 2022 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden i Sjöbo kommun i enlighet
med föreliggande förslag till beslut (Ärendenr STRA.2017.541, § 72). Ärendet tas
upp i Sjöbo kommuns kommunstyrelse den 31 augusti 2022. I Lund ska ärendet upp i
kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 augusti 2022 och i kommunstyrelsen den 31
augusti 2022.
Beslutsunderlag
• Förslag till beslut; Biosfärområdet Vombsjösänkans utbredningsområde, namn,
samarbetsavtal med Lund och Sjöbo och framtida organisation inför ansökan till
UNESCO
• Protokoll från Biosfärområdsmöte 10 juni 2022
• Bilaga A till protokoll från 10 juni 2022, Karta
• Bilaga B till protokoll 10 juni 2022, Förslag till samarbetsavtal
• Informationsunderlag 10 maj 2022
• Kommunstyrelsens beslut § 56, 2020 Förslag att godkänna förstudie och anta
avsiktsförklaring avseende biosfärområde Vombsjösänkan
• Kommunstyrelsens beslut § 155, 2014 Avsiktsförklaring om inrättande av ett
biosfärområde i Vo,mbsjösänkan
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 116 Beslut om biosfärområdet
Vombsjösänkans utbredningsområde, namn, samarbetsavtal och framtida
organisation

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Beredning
Under kandidaturperioden har förstudiens förslag till biosfärområde vidareutvecklats
utifrån de medskick som Nationella programkommittén och UNESCO framförde. Ett
reviderat förslag till biosfärområde, namnförslag och organisation har diskuterats på
ett gemensamt möte mellan kommunledningarna i Eslövs, Lunds och Sjöbos
kommuner. På mötet bestämdes det att det är viktigt att kommunstyrelserna i alla tre
kommuner (Eslöv, Lund och Sjöbo) fattar samma beslut avseende geografisk
utbredning, namn och organisationsstruktur vid sina respektive sammanträden. Det
beslutades även att ärendet ska upp i respektive kommunstyrelse senast den 9
september 2022.
Vid det gemensamma mötet mellan kommunledningarna fattades beslut om fyra
beslutsmeningar som samtliga tre kommunstyrelser ska ställa sig bakom senast den 9
september 2022. De är:
1. att ställa sig bakom styrgruppens förslag till utökat område enligt
programkommitténs rekommendation, enligt bifogad karta i bilaga A
2. att ställa sig bakom styrgruppens namnförslag enligt alternativ 1 ”Storkriket”
3. att ställa sig bakom styrgruppens förslag till samarbetsavtal enligt bilaga B
4. att beslut om långsiktig organisation ska tas i samband med att
kommunfullmäktige i de tre kommunerna fattar beslut om ansökan till UNESCO.
Kommunledningskontoret tillsammans med handläggarna i Sjöbo och Lunds
kommuner föreslår dock att punkten 4 utgår då den blir aktuell först i samband med
att beslut tas om ansökan till UNESCO.
Yrkanden
Madeleine Atlas (C), Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S) och Sven-Olov
Wallin (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunstyrelsen antar styrgruppen för biosfärområdet Vombsjösänkans förslag
till beslut, under förutsättning att samma beslut fattas av Lund och Sjöbos
kommuner;
1. Utöka området enligt programkommitténs rekommendation, enligt bifogad
karta i bilaga A.
2. Namnförslag enligt alternativ 1 ”Storkriket”.
3. Samarbetsavtal enligt bilaga B.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Koordinator för biosfärområdet, Anna-Karin Poussart
Sjöbo kommun
Lunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Miljö och Samhällsbyggnad, Annika Söderman
Paragrafen är justerad

Justerares signatur
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§ 165

KS.2020.0446

Antagande av detaljplan för fastigheterna Åkermannen 10, 11 och del av
14 i Eslöv, Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 15 december 2020, § 172,
serviceförvaltningen ett positivt planbesked för att genom en detaljplaneprocess
pröva om det är lämpligt med en tillbyggnad av Lilla teatern. Utbyggnaden behövs
eftersom kultur- och fritidsnämnden vill samla kulturskolans verksamhet till Lilla
teatern. Kommunledningskontoret har nu genomfört detaljplaneprocessen och
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
Beslutsunderlag
• Förslag till beslut; Antagande av detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14
i Eslöv, Eslövs kommun
• Planbeskrivning antagande Detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 i
Eslöv, Eslövs kommun. Antagandehandling
• Plankarta antagande för Detaljplan Åkermannen 10, 11 och del av 14 i Eslöv,
Antagandehandling
• Borttagen på grund av personuppgifter.
• Borttagen på grund av personuppgifter.
• MUR tillbyggnad Kulturskolan (Markteknisk undersökningsrapport)
• PM - Geoteknik Tillbyggnad Kulturskolan
• Antikvarisk förundersökning för Åkermannen 10 Granskningshandling
• Antikvarisk konsekvensbeskrivning för Åkermannen 10
• PM - Miljöteknisk markundersökning tillbyggnad Kulturskola
• Trädrapport för Medborgarhuset i Eslöv
• Riskbedömning detaljplan Åkermannen 10 m fl i Eslöv, WSP 2021-08-19, rev
2022-06-08
Beredning
Detaljplanen har varit föremål för samråd och granskningsförfarande. Under samråd
och granskning har sakägare, myndigheter och allmänhet fått tillfälle att lämna
synpunkter på planförslaget. Framförda synpunkter och kommunens kommentarer
till dessa redovisas i samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M), Sven-Olov Wallin (L), Janet Andersson (S), Mikael
Wehtje (M) och Madeleine Atlas (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerares signatur
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Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Detaljplan för Åkermannen
10, 11 och del av 14 i Eslöv, Eslövs kommun.
Beslutet skickas till
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad

Justerares signatur
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§ 167

KS.2019.0243

Godkännande av överlåtelseatal avseende del av Eslöv Skatan 10,
Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
BioGaia Production AB och Eslövs kommun har tecknat ett optionsavtal avseende
del av Eslöv Skatan 10 i Eslöv. Ett förslag till köpeavtal avseende del av Eslöv
Skatan 10 har tagits fram.
Beslutsunderlag
• Förslag till beslut; Godkännande av överlåtelseavtal avseende del av Skatan 10,
Eslövs kommun
• Förslag till överlåtelseavtal del av Skatan 10, Eslövs kommun
• Utdrag ur fastighetsregistret för Skatan 10, Eslövs kommun
Beredning
Del av Eslöv Skatan 10, i fortsättningen benämnd fastigheten, är idag planlagd för
skoländamål. Kommunledningskontoret arbetar med en ny detaljplan för fastigheten
med syfte att ändra markanvändningen till icke störande verksamhet. För planens
genomförande krävs bland annat åtgärder på mark som i den nya planen planläggs
för allmän plats. Detaljplanen har varit ute på granskning och nästa steg i
planprocessen är tecknande av exploateringsavtal och antagande av detaljplanen.
Exploateringsavtal kan endast tecknas när kommunen inte är markägare och därför
sker försäljning av fastigheten innan beslut om antagande av detaljplanen och
godkännande av exploateringsavtal. Kommunledningskontoret har tagit fram ett
förslag till överlåtelseavtal avseende del av Eslöv Skatan 10.
Fastigheten omfattar cirka 5 545 kvadratmeter och köpeskillingen är 3 359 400
kronor. Köpeavtalet är villkorat av att detaljplan för ändrad markanvändning till icke
störande verksamhet och tillhörande exploateringsavtal får laga kraft samt att
erforderlig fastighetsbildning genomförs. Tillträde sker 14 dagar efter att ny
detaljplan vunnit laga kraft.
Om BioGaia Production AB inte påbörjar byggnationen inom 18 månader från
tillträdet av fastigheten går köpet åter.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S), Sven-Olov Wallin (L) och Madeleine
Atlas (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Beslut
- Kommunstyrelsen godkänner överlåtelseavtal avseende del av Eslöv Skatan 10,
Eslövs kommun.
Beslutet skickas till
BioGaia Production AB
Paragrafen är justerad
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§ 168

KS.2022.0356

Lägesbild nyanlända och integration 2022
Ärendebeskrivning
Den första årliga lägesrapporteringen om arbetet med mottagande av nyanlända och
integrationsinsatser påbörjades år 2020 och föregicks av kvartalsvisa redovisningar i
kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Efter beslut i kommunstyrelsen år 2021
kompletteras den årliga rapporteringen även med halvårsrapport. Den första
rapporten för år 2022 har nu sammanställts och den ger information om statistik på
antalet nyanlända, deras resultat i SFI och antal som påbörjat studier eller arbete efter
Arbetsförmedlingen. Redovisningen av statistik kompletteras avslutningsvis med en
lägesbild från kommunala verksamheter och idéburen sektor.
Statistik är ett viktigt underlag för politiska samtal och beslut och kan visa på viktiga
förändringar och mönster över tid eller förhållanden mellan och inom grupper. Första
lägesbilden för 2022 ger en översikt över hur mottagandet ser ut, samt hur de
nyanlända sedan tar sig vidare i sitt nya liv. Den ger också en indikation över hur
mottagandet kan se ut närmsta framtiden.
Beslutsunderlag
• Förslag till beslut; Lägesbild nyanlända och integration 2022
• Lägesbild 1 nyanlända och integration 2022
• Kartläggning nyanlända kvinnor i Eslöv, Rädda Barnen 2022
Beredning
Lägesrapporten baserar sig på statistik från den kommungemensamma databasen
Kolada, SCB och Migrationsverket. För information om det lokala arbetet med
mottagande har intervjuer genomförts med tjänstepersoner inom kommunen:
bostadssamordnare, handläggare, integrationspedagog, fritidsstrateg och biträdande
rektor SFI. Intervjuer har också genomförts med samordnare vid
Arbetsförmedlingen. En uppmaning till idéburen sektor har sänds ut både via den
kommunala dialogportalen och via e-post med frågor om hur de har upplevt arbetet
med nyanlända och förslag till förbättringar. De svar som inkommit har gett
information och delar utgör den avslutande delen av lägesbilden.
Beslut
- Kommunstyrelsen godkänner Lägesbild 1, nyanlända och integration 2022.
Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Barn- och familjenämnden
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Eslövs folkhögskola
Svenska kyrkan Eslöv
Studiefrämjandet Skåne Blekinge, kontor Eslöv
ABF MittSkåne, kontor Eslöv
Sensus studieförbund Malmö, Sofia Rydberg
MIXAT
Paragrafen är justerad
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§ 170

KS.2022.0283

Godkännande av årsredovisningar och beviljande av ansvarsfrihet för
2021 för Selma Sundelius stiftelser
Ärendebeskrivning
Härmed överlämnas årsredovisningar från Selma Sundelius Utbildningsstiftelse,
Selma Sundelius Julgåvestiftelse och Magnus och Bengta Sundelius
Donationsstiftelse.
Beslutsunderlag
• Förslag till beslut; Godkännande av årsredovisningar och beviljande av
ansvarsfrihet för 2021 för Selma Sundelius stiftelser
• Årsredovisning 2021 för Magnus och Bengta Sundelius donationsstiftelse
• Årsredovisning 2021 för Selma Sundelius Julgåvestiftelse
• Årsredovisning 2021 för Selma Sundelius utbildningsstiftelse
Beredning
Under året har inga utdelningar ur stiftelserna gjorts. Den sammanlagda behållningen
per den 31 december 2021 uppgick till 197 929 kronor.
Jäv
Catharina Malmborg (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i
ärendet.
Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
årsredovisningarna för 2021 samt bevilja styrelserna ansvarsfrihet.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-09-06
Kommunstyrelsen
§ 171
Information om ekonomiska förutsättningar inför budget 2023
Ärendebeskrivning
Jan Tingecz, tf. ekonomichef, informerar kortfattat för kommunstyrelsen om
budgetprocessen och det ekonomiska läget som kommunen står inför nu med
anledning av ändringar i bland annat pensionssystemet och
energikostnadsutvecklingen.
Beredning
Yrkanden
Johan Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen håller ett extrainsatt sammanträde
den 15 september kl. 16:00.
Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att hålla ett extrainsatt sammanträde den 15 september
kl. 16:00.
- Informationen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-09-06
Kommunstyrelsen
§ 172

KS.2022.0030

Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning
Eva Hallberg, kommundirektör, informerar kommunstyrelsen att ett förslag att stärka
belysningen på Stora torg har tagits fram. En ny trygghetssamordnare, Martin Broms,
har anställts på Kommunledningskontoret och ska arbeta med trygghetsfrågorna och
ska bland annat ta fram en handlingsplan gällande våldsbejakande extremism.
Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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