
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-10-31 

 

Kommunstyrelsen  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Plats och tid Medborgarhusets B-sal kl. 16:30-16:40  
  
Beslutande Johan Andersson (S) (ordförande) 

Catharina Malmborg (M) (vice ordförande) 
Sven-Olov Wallin (L) 
Janet Andersson (S) 
Tony Hansson (S) 
Mikael Wehtje (M) 
David Westlund (S) 
Fredrik Ottesen (SD) 
Lars Holmström (V) 
Göran T Andersson (MP) 
Cvetanka Bojcevska (SD)  ersätter Ted Bondesson (SD) 
Ronny Thall (SD)  ersätter Marlen Ottesen (SD) 
Bertil Jönsson (C)  ersätter Madeleine Atlas (C) (2:e vice 
ordförande) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Bengt Andersson (M) 
Eva Bengtsson (S) 
Christine Melinder (M) 
Agneta Nilsson (S) 
Lars Månsson (S) 
Peter Sjögren (M) 
Lena Emilsson (S) 
Dennis Larsen (SD) 
Benjamin Ülger (KD) 
Jasmina Muric (C) 

  
Övriga närvarande Helena Heintz (kommunsekreterare) 
  
Utses att justera Catharina Malmborg (M) 
  
Justeringens plats o tid Medborgarhuset, Eslöv, 2022-10-31   
  
Protokollet omfattar §§205-209 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Heintz  

Ordförande          
 Johan Andersson (S)  

 

Justerande   
  Catharina Malmborg (M)  
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Innehåll 
 

§205 Val av justerare 

§206 Ändring av föredragningslista 

§207 Fastställande av skattesats 2023 

§208 Val av representant för Eslövs kommun i Leadersamarbete 

§209 Kommunassurans Syd:s bolagstämma 16 november 2022 
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§ 205  

Val av justerare  

Catharina Malmborg (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll direkt 
efter sammanträdet. 

Till ersättare utses Göran T Andersson (MP). 

Paragrafen är justerad 
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§ 206  

Ändring av föredragningslista  

Ordförande föreslår att ärendet Kommunassurans Syd:s bolagsstämma 16 november 
2022 läggs till föredragningslistan. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag. 

Paragrafen är justerad 
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§ 207    KS.2022.0001 

Fastställande av skattesats 2023  

Ärendebeskrivning  
Enligt kommunallagen, KL; (2017:725) 11 kap 8 § ska kommunstyrelsen föreslå 
skattesats för 2023 före oktober månads utgång. Kommunfullmäktige fastställer 
skattesatsen i oktober enligt 11 § KL. Budget kommer att upprättas av 
kommunstyrelsen under november månad. Budgeten fastställs av 
kommunfullmäktige den 19 december. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Förslag till skattesats 2023 
 

Beredning 
I avvaktan på förslag till budget för 2023 och planperioden 2024-2026 föreslås 
oförändrad skattesats om 20,54 kronor. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Sven-Olov Wallin (L), Janet Andersson (S), Tony 
Hansson (S) och Mikael Wehtje (M) yrkar bifall till förslaget till beslut. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige oförändrad skattesats om 20,54 
kronor för 2023. 

 
Protokollsanteckning 
Göran T Andersson (MP) begär och får beviljat en anteckning till protokollet enligt 
följande: 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-15  § 176 Diarienummer 
KS.2022.0390 angående framställning av kommunens ekonomiska läge 2023 att  ge 
samtliga nämnder i uppdrag att senast den 31 januari 2023 ta fram en åtgärdsplan 
för sin nämnd utifrån nya ekonomiska förutsättningar med åtgärd/ 
kostnadsreducering på 100 miljoner kronor under år 2023 för Eslövs kommun. 

Miljöpartiet ser med oro att detta uppdrag kommer att drabba kvaliteten på den 
samhällsservice som kommuninvånarna förvänta sig. 

Det faktum att kommunledningen i ett extra sammanträde, enligt kommunallagen 
före oktobers utgång, väljer att föreslå oförändrad skattesats för 2023 gör att vi 
ställer oss undrande hur den uppkomna situationen skall hanteras. Miljöpartiet 
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Eslöv förutsätter att kommunledning söker alla möjligheter inklusive skattehöjning 
för kommande mandatperiod.  

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 208    KS.2021.0467 

Val av representant för Eslövs kommun i Leadersamarbete  

Ärendebeskrivning  
Programperioden för nuvarande Leader-samverkan 2014-2020 är avslutad och inför 
kommande programperiod 2023-27 kommer Leader Mittskåne utveckling att slås 
samman med Leaderområdet Skåne nordväst. Avveckling av Mittskåne utveckling 
sker under 2021-22 då det finns budget för avveckling och utvärdering samtidigt som 
arbetet med att starta den nya organisationen pågår. 

Eslövs kommun är idag representerad av Catharina Malmborg (M) och av Magnus 
Månsson (Kommunledningskontoret). 

Inför arbetet med en ny organisation behövs ett nytt beslut om representant som 
företräder Eslövs kommun. 

Under föregående programperiod har förändringar av tjänsteperson hanterats av 
Kommunledningskontoret eftersom en förändring av tjänsters innehåll kan ske, byte 
av arbetsgivare men det kan även ske en förändring inom Leader-arbetet som kräver 
en ny kompetens, och det är rimligt att en sådan förändring inom kommande 
programperiod kan hanteras av Kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Val av representant för Eslövs kommun i Leadersamarbete 
• Intresseanmälan offentlig sektor - Till kommunerna som ingår i den nya 

organisationen för Leader Nordvästra med Öresund och MittSkåne Utveckling 
 

Beredning 
I brevet, som skickats till kommunerna som ingår i den nya organisationen för 
Leader Nordvästra med Öresund och MittSkåne Utveckling, föreslås inför detta 
första verksamhetsår att den offentliga företrädaren är en tjänsteperson, då det 
politiska läget inte är klart i alla kommuner. Framöver kan den nya föreningen fatta 
andra beslut utifrån kommunernas synpunkter och önskemål. 

Kommunledningskontoret gör bedömningen att i nuläget är det viktigt med 
kontinuitet eftersom uppstarten av den nya Leadersamverkan sker samtidigt som 
avvecklingen av den nuvarande. Därför bör nuvarande representation behållas och 
Kommunledningskontoret föreslår i enlighet med önskemålet från Leader att Eslövs 
kommun representeras av en tjänsteperson. 
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Beslut 
- Magnus Månsson vid Kommunledningskontoret uppdras att representera Eslövs 
kommun i det nya Leadersamarbetet. 

- Kommunledningskontoret uppdras att i kommande programperiod säkerställa att 
rätt kompetens representerar Eslövs kommun genom tjänstepersoner. 

Beslutet skickas till  
Leader MittSkåne Utveckling 
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 209    KS.2022.0348 

Kommunassurans Syd:s bolagstämma 16 november 2022  

Ärendebeskrivning  
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Eslövs kommun är en av de 
72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom 
ägarkommunernas sfär. Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna 
gemensamt ska fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att 
möjliggöra nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets 
renodlade roll som försäkringsbolag. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Kommunassurans Syds bolagstämma 16 november 2022 
• Information om förslag till Egenandelsprogram i Kommunassurans 
• Styrelsens förslag till  nytt Ägardirektiv 
• Styrelsens förslag till  nytt Ägardirektiv (2022) - jämförelse med 2020 års 

ägardirektiv samt kommentarer 
• Styrelsens förslag till Ägaravtal (2022) - layout 
• Styrelsens förslag till  nytt Ägaravtal (2022) - jämförelse med 2018 års ägaravtal 

samt kommentarer 
 

Beredning 
Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre 
skador sker inom Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen 
sker i samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför 
långsiktig kostnadsminskning och administrationssamverkan medför 
effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för 
ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att 
internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat hanteras internt i 
kommunsektorn. Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga 
ändringar i ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 
november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås samma dag. 

Kommunassurans menar att förslaget att uppdra till Kommunassurans att 
tillhandahålla möjlighet till Egenandelsprogrammet kommer ge Eslövs kommun nya 
möjligheter till effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även 
kostnadsminskning samt att justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet i 
förhållande till nu gällande avtal respektive direktiv är av begränsad omfattning. 
Detta instämmer Kommunledningskontoret i och föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget. 
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Beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna att 
ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för ägarkommuner 
som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 
(Egenandelsprogrammet) och att uppdra åt utsett ägarombud, kommunens 
ekomomichef, eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans 
den 16 november 2022 rösta för förslaget. 

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna nytt 
ägardirektiv till Kommunassurans och att uppdra åt utsett ägarombud, kommunens 
ekonomichef, eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans 
den 16 november 2022 rösta för förslaget. 

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna nytt 
aktieägaravtal gällande Kommunassurans och att uppdra åt kommunens 
firmatecknare, kommunstyrelsens ordförande, att den 16 november 2022 ingå 
aktieägaravtalet för Eslövs kommuns räkning. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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