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2021-09-21 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Emanuel Möller  kl. 09:00-10:25  
  
Beslutande Johan Andersson (S) (ordförande) 

Catharina Malmborg (M) (vice ordförande) 
Janet Andersson (S) 
Fredrik Ottesen (SD) 
Madeleine Atlas (C) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Tony Hansson (S) 
Bengt Andersson (M) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Lars Holmström (V) 

  
Övriga närvarande Christina Nilsson (Nämndsekreterare) 

Eva Hallberg (Kommundirektör) 
Anna Nordén (förvaltningschef) §§122-123 
Mikael Westin (förvaltningsekonom) §§122-123 
Mikael Vallberg (planchef) §§124-127 
Katarina Borgstrand (avdelningschef) §§124-128 
Patrik Larsson (mark- och exploateringsingenjör) §§125-126 
Alice Petersson (mark- och exploateringsingenjör) §§126-127 
Sanna Quirico Rosenqvist (trygghetssamordnare) §128 

  
Utses att justera Madeleine Atlas (C) 
  
Justeringens plats o tid Kommunledningskontoret, 2021-09-28   
  
Protokollet omfattar §§121-128 
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 Johan Andersson (S)  
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  Madeleine Atlas (C)  
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Innehåll 
 

§121 Val av protokolljusterare 

§122 Delårsrapport (delårsbokslut) 2021 för Kommunledningskontoret 

§123 Budget 2022 samt flerårsplan 2023-2025 för Kommunledningskontoret 

§124 Borttagen på grund av sekretess 

§125 Information om utredning om del av Eslövs bangård, Eslöv 54:1 

§126 Information om aktuella förhandlingar avseende fastighetsförvärv i östra 
Eslöv 

§127 Information om exploateringsprojekt Sibbarp 2:39, Storgatan 75 

§128 Förslag på Trygghetsvandring 2021 
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§ 121  

Val av protokolljusterare  

Madeleine Atlas (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. Catharina 
Malmborg (M) ersätter vid förhinder. Protokollet justeras den 28 september 2021. 

Paragrafen är justerad 
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§ 122    KS.2021.0413 

Delårsrapport (delårsbokslut) 2021 för Kommunledningskontoret  

Ärendebeskrivning  
I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper ska nämnderna och 
kommunstyrelsen lämna delårsbokslut med prognos om ekonomiskt utfall för året 
och rapport om måluppfyllelse till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Delårsbokslut 2021 för Kommunledningskontoret 
 Reviderad Delårsrapport 2021 Kommunledningskontoret 
 

Beredning 
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget på cirka 6,1 mnkr. Överskottet 
kan framför allt hänföras till personalkostnader. Ett antal tjänster har varit vakanta 
under perioden. Det handlar både om att tjänster varit vakanta under 
rekryteringsperioden och att föräldraledigheter och kortare sjukskrivningar inte har 
ersatts fullt ut med vikarier. Övrig drift redovisar också ett sammantaget överskott. 
Det beror till stor del på att planerad verksamhet inte kunnat genomföras under våren 
på grund av restriktioner till följd av Covid-19. Det finns även budgetmedel till 
satsningar, exempelvis inom digitalisering och Hälsomiljonen, som inte använts i 
jämn takt med budget. 
 
Verksamheten har fortsatt påverkats av pandemin. Tack vare digitala lösningar har 
många aktiviteter kunnat genomföras på distans, exempelvis möten, utbildningar och 
studiebesök. 
 
Kommunledningskontoret gör bedömningen att stor del av överskottet kommer 
förbrukas under hösten men prognostiserar ett överskott på 1 mnkr. En översyn 
kommer göras för att se om projekt som planeras kommande år kan tidigareläggas till 
2021. 

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

Beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna delårsrapport och översända 
den till kommunstyrelsen. 
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 123    KS.2021.0414 

Budget 2022 samt flerårsplan 2023-2025 för Kommunledningskontoret  

Ärendebeskrivning  
Budgetberedningen har upprättat förslag till ramar avseende budgetår 2022 och 
flerårsplan 2023-2025. Nämnderna och kommunstyrelsen har att yttra sig över 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över föreslagen budgetram 2022 samt flerårsplan 

2023-2025 
 Reviderad Budget 2022 för kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret 
 Underskrivet Fösam protokoll § 3, 2021 Budget 2022 
 

Beredning 
I yttrandet beskrivs det hur Kommunledningskontoret använder tilldelad budget för 
att uppnå de resultat som är uppsatta utifrån det politiska handlingsprogrammet. I 
yttrandet lyfts det även fram behov som inte täcks av förslaget. 

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

Beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända yttrandet över föreslagen 
budgetram 2022 samt flerårsplan 2023-2025 till kommunstyrelsen. 

Deltagande i beslut 
Fredrik Ottesen (SD) och Madeleine Atlas (C) avstår från att delta i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 124    KS.2021.0393 

Borttagen på grund av sekretess  

Paragrafen är justerad 
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§ 125    KS.2020.0429 

Information om utredning om del av Eslövs bangård, Eslöv 54:1  

Ärendebeskrivning  
Patrik Larsson, mark- och exploateringsingenjör, informerade kommunstyrelsens 
arbetsutskott om en utredning som gjorts med avsikt att utreda möjligheterna att 
flytta dagens godshantering/lastplats i södra änden av Eslövs bangård till annan plats. 
Dialog mellan Eslövs kommun och trafikverket har lett fram till att man ville utreda 
möjligheterna om en eventuell omlokalisering. Eslövs godsbangård används i 
huvudsak av Södra för timmerupplag med cirka 1 100 lastbilstransporter per år. 

Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd som leder 
till: 
- en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik 
- hållbara godstransportlösningar. 

Man har kommit fram till två utredningsalternativ som förvaltningen kommer att titta 
närmare på i det fortsatta arbetet. 

Beslutsunderlag 
 Slutrapport. Järnvägsgods i Eslöv – Alternativ lokalisering Eslövs godsbangård 
 Bilaga 1. Järnvägsnät Eslövs bangård 
 Bilaga 2. Schematisk och geografisk spårplan alternativa lokaliseringar 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 126  

Information om aktuella förhandlingar avseende fastighetsförvärv i 
östra Eslöv  

Ärendebeskrivning  
Patrik Larsson, mark- och exploateringsingenjör, informerade kommunstyrelsens 
arbetsutskott om vilka objekt som just nu diskuteras för eventuellt fastighetsförvärv. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 127  

Information om exploateringsprojekt Sibbarp 2:39, Storgatan 75  

Ärendebeskrivning  
Alice Petersson, mark- och exploateringsingenjör, informerade kommunstyrelsens 
arbetsutskott om planerna med projektet på fastigheten Sibbarp 2:39. Avdelningen 
har utrett två alternativ för att gå vidare med projektet, det första alternativet är att 
genom markanvisningstävling bygga parhus eller villor och det andra alternativet är 
att göra villabebyggelse och att sälja tomterna via tomtkön. Avdelningen har kommit 
fram till att en markanvisningstävling är att föredra och man planerar nu för det. 
Nästa steg i projektet blir att ta fram ett förslag till tävlingsprogram och beslut om 
markanvisningstävling kommer att tas i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 128  

Förslag på Trygghetsvandring 2021  

Ärendebeskrivning  
Plan för trygghetsvandring 2021 har skickats ut till kommunstyrelsens arbetsutskott 
inför sammanträdet. 

Planeringen av trygghetsvandring 2021 har tagits fram i samverkan mellan 
trygghetssamordnare, Miljö och Samhällsbyggnad och kommunpolis. 
Trygghetsvandring är en strukturerad metod för att undersöka både den fysiska och 
den sociala miljön utifrån ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv. 
Fysiska och digitala trygghetsvandringar kompletterar varandra och möjliggör för 
fler boende, besökare och verksamma i Eslövs kommun att delta och påverka 
tryggheten. 

Beslutsunderlag 
 PLAN för Trygghetsvandring 2021 Aktuellt 16.9.21 
 

Beslut 
- Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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