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Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Emanuel Möller kl. 09:00-10:40  
  
Beslutande Johan Andersson (S) (ordförande) §§63-65, §§68-70, §73 

Catharina Malmborg (M) (vice ordförande) §§63-65, §§68-70, §73 
Janet Andersson (S) 
Madeleine Atlas (C) 
Tony Hansson (S) §71 ersätter Johan Andersson (S) (ordförande) 
pga jäv 
Bengt Andersson (M) §71 ersätter Catharina Malmborg (M) (vice 
ordförande) pga jäv 
Cvetanka Bojcevska (SD)  ersätter Fredrik Ottesen (SD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Tony Hansson (S) §§63-65, §§68-70, §73 
Bengt Andersson (M) §§63-65, §§68-70, §73 
Lars Holmström (V) 
Sven-Olov Wallin (L) 

  
Övriga närvarande Eva Hallberg  (kommundirektör) §§64-65, §§68-71, §73 

Christina Nilsson (nämndsekreterare) 
Katarina Borgstrand (avdelningschef) 
Tomas Nilsson (ekonomichef) §71, §73 
Mikael Westin (förvaltningsekonom) §65 
Birgitta Petersson (inköpssamordnare) §69 
Lars Persson (näringslivschef) §68 
Cecilia Wennersten (näringslivsstrateg) §68 
Magnus Månsson (utvecklingstrateg) §70 

  
Utses att justera Madeleine Atlas (C) 
  
Justeringens plats o tid Kommunledningskontoret, 2022-05-17   
  
Protokollet omfattar §§63-65, §§68-71, §73 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Christina Nilsson  

Ordförande          
 Johan Andersson (S) Janet Andersson (S) § 71 

 

Justerande   
  Madeleine Atlas (C)  
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Innehåll 
 

§63 Val av protokolljusterare 

§64 Ändring av föredragningslistan 

§65 Vårprognos 2022 Kommunledningskontoret 

§68 Näringslivsinformation 

§69 Reviderad upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 
2022 

§70 Information om landsbygdsmiljonen 

§71 Direktiv till ombud vid årsstämma för Sydvatten AB 

§73 Budgetberedning 
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§ 63  

Val av protokolljusterare  

Madeleine Atlas (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. Cvetanka 
Bojcevska (SD) utses till ersättare. Protokollet justeras den 17 maj 2022. 

Paragrafen är justerad 
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§ 64  

Ändring av föredragningslistan  

Ärende 2 Förslag till reviderad upphandlings- och genomförandeplan för varor och 
tjänster 2022 flyttas till efter ärende 6 Näringslivsinformation. 

Beslut 
- Föredragningslistan godkänns med ändringen att ärende 2 Förslag till reviderad 
upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 2022 flyttas till efter 
ärende 6 Näringslivsinformation. 

Paragrafen är justerad 
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§ 65    KS.2022.0007 

Vårprognos 2022 Kommunledningskontoret  

Ärendebeskrivning  
I enlighet med de ekonomiska styrprinciperna för Eslövs kommun, ska nämnderna 
upprätta vårprognos för sina verksamheter och översända densamma till 
kommunfullmäktige. I vårprognosen redovisas inte måluppfyllelse för de beslutade 
budgetmålen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Vårprognos 2022, Kommunledningskontoret 
 Vårprognos 2022, Kommunstyrelsen 
 

Beredning 
För perioden januari till april redovisar Kommunledningskontoret ett överskott på 
cirka 8,3 mnkr. Med hänsyn taget till interna poster som ännu inte debiterats uppgår 
överskottet till cirka 3,8 mnkr. 
 
Den sammantagna bedömningen är att alla kostnader kommer att inrymmas i årets 
budget för Kommunledningskontoret. Det finns kostnader som kommer senare under 
året som ska belasta driftbudgeten. Kommunledningskontoret kommer att se om det 
är möjligt att tidigarelägga framtida planerade insatser till innevarande år. 

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

Beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna vårprognos 2022 för 
Kommunledningskontoret och överlämna den till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 68  

Näringslivsinformation  

Lars Persson, näringslivschef och Cecilia Wennersten, näringslivsstrateg informerar 
kommunstyrelsens arbetsutskott om näringslivet i Eslövs kommun. Det 
är fortfarande rekordmånga nya företag i kommunen och arbetslösheten minskar. 

För att uppnå ett ökat och robust nyföretagande har man bland annat gjort följande 
initiativ: 
- UF Företagande på ekonomi- och handelsprogrammen 
- Sommarlovsentreprenörer från årskurs 8 i grundskolan till 3 i gymnasiet 
- Nyföretagarcentrum som i år firar 30 år i Eslöv 
- Affärsnätverk för nystartade företag 
- Digifikor för små- och nystartade företag 
- E-raketen och andra utbildningar  
- Entreprenörshjälpen råd och stöd under pandemin 

När det gäller kompetensförsörjning har man bland annat gjort följande: 
- Kompetensråd med företag, Barn och Utbildning, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden och Kommunledningskontoret, Arbetsförmedlingen och 
andra aktörer 
- ”Actionplaner” när företag behöver rekrytera 
- Samverkan skola-arbetsliv t.ex. framtidsmötet, arbetsmarknadskunskap 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick även information om SKRs servicemätning 
Insikt som mäter kommunens resultat för myndighetsutövning för företag. Det är 
följande sex myndighetsområden som mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, 
miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd. 

Beslutsunderlag 
 Näringslivsinfo ksau 10 maj 2022 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 69    KS.2021.0280 

Reviderad upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 
2022  

Ärendebeskrivning  
En kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan för varor och 
tjänster 2022 antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 november 2021 § 147. 
Behov som uppstår och upphör under året, utgör tillkommande och avgående 
upphandlingar. En reviderad upphandlings- och genomförandeplan för varor och 
tjänster 2022 föreslås, varvid nu gällande plan upphör att gälla. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Reviderad upphandlings- och genomförandeplan för varor och 

tjänster 2022 
 Bilaga Reviderad upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 

2022 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 147, 2021 Antagande av 

kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan för varor och 
tjänster 2022 

 Eslövs kommuns upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 
2022 

 

Beredning 
När verksamheternas behov uppstår eller upphör under året, behov som föranleder 
omprioriteringar av vilka upphandlingar som ska genomföras, tas beslut om dessa 
omprioriteringar av samma nämnd och/eller styrelse som fastställt tidigare plan. När 
det rör upphandlingar under kommunstyrelsens ansvarsområde är det 
kommunstyrelsens arbetsutskott som fattar beslut om tillkommande och avgående 
upphandlingar i den kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplanen. 
 
Härutöver gör upphandlingsenheten i Lunds kommun en översyn av samverkan för 
genomförande av gemensamma upphandlingar. Lunds kommuns upphandlingsplan 
för gemensamma upphandlingar 2022 är redan nu inaktuell då flera av de planerade 
upphandlingarna inte kommer att genomföras av Lunds kommuns upphandlingsenhet 
i samverkan med övriga kommuner. Flertalet av de tillkommande upphandlingarna i 
förslag till Reviderad upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 
2022 i Eslövs kommun utgörs av sådana upphandlingar som omfattats av Lunds 
kommuns upphandlingsplan. Verksamheternas behov kvarstår, genomförandet av 
dessa upphandlingar åligger Eslövs kommun och tillfaller inköps- och 
upphandlingsavdelningen på Kommunledningskontoret. I de fall det finns 
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upphandlade ramavtal, till exempel via Adda Inköpscentral*, som är resurseffektiva 
samt motsvarar verksamheternas behov, kan dessa avropas. 
 
Kommunledningskontoret anser att tillkommande upphandlingar läggs till samt att 
avgående upphandlingar tas bort i förslag till Reviderad upphandlings- och 
genomförandeplan för varor och tjänster 2022 i Eslövs kommun. Den reviderade 
planen föreslås att gälla från och med den 15 maj 2022, varvid nu gällande 
upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 2022 upphör att gälla. 

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

Beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta Reviderad upphandlings- och 
genomförandeplan för varor och tjänster 2022 i Eslövs kommun, att gälla från och 
med den 15 maj 2022 varvid nu gällande upphandlings- och genomförandeplan för 
varor och tjänster 2022 upphör att gälla. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder och styrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 70    KS.2022.0206 

Information om landsbygdsmiljonen  

Ärendebeskrivning  
Magnus Månsson, utvecklingstrateg, informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om 
arbetet med landsbygdsmiljonen. 2022 delar Marieholm och Örtofta på 1,5 miljoner 
kronor till utvecklingsprojekt som medborgarna i Marieholm och Örtofta får lämna 
in förslag på. Det har inkommit 72 förslag varav 66 stycken är godkända. Förslagen 
utvärderas under sommaren och röstning kommer att ske den 17 augusti till den 7 
september. Det projekt som fått flest röster ska genomföras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick också en överblick av förslagen, det fortsatta 
arbetet och vilka utmaningar man står inför: 
-Fortsatt fokus på rekreation och aktiviteter 
Många förslag om att bygga ut/förbättra befintligt. 
Men säkerhet och trygghet är också viktigt – men svårt att genomföra eftersom det 
handlar om Trafikverkets ansvar. 

- Åarna i centrum 
Möjligheter men också utmaningar – strandskydd och markfrågor – markfrågor är en 
genomgående problematik. 

- Fördyrningar 
Man ser i pågående upphandlingar att man har svårt att få in anbud inom avsatt 
budget – en större samhällstrend. 

- Pågående projekt: 
Kungshult och Hurva beräknas bli färdiga 2022. 
Flyinge, Gårdstånga och Harlösa under 2023. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 71    KS.2022.0143 

Direktiv till ombud vid årsstämma för Sydvatten AB  

Ärendebeskrivning  
Styrelsen för Sydvatten AB har kallat till årsstämma den 30 maj 2022 kl. 13.00 i 
Malmö. Kommunstyrelsen har uppdragit åt arbetsutskottet att besluta om direktiv till 
ombudet. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Direktiv till ombud vid årsstämma Sydvatten AB 
 Sydvatten AB - kallelse till årsstämma med handlingar 
 Föredragningslista årsstämma Sydvatten 2022 
 Hållbarhets- och årsredovisning 2021 
 Klimatbokslut 2021 Sydvatten 
 

Beredning 
Bolagets resultat efter finansiella poster är ca 20,9 mnkr. Bokslutsdisposition sker 
med ca 20,3 mnkr i form av förändrad överavskrivning. Efter skatt blir årets resultat 
noll. 
 
Revisionsberättelsen tillstyrker att stämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen samt disponerar vinsten enligt förslaget och beviljar ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet. Lekmannarevisorerna ställer sig bakom 
revisionsberättelsen. 

Jäv 
Johan Andersson (S) och Catharina Malmborg (M) anmäler jäv och deltar inte i 
ärendet. Janet Andersson (S) tjänstgör som ordförande. 

Yrkanden 
Madeleine Atlas (C), Tony Hansson (S) och Bengt Andersson (M) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommunens ombud vid 
årsstämman att rösta för fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt 
disposition av vinsten enligt styrelsens förslag och bevilja ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Beslutet skickas till  
Sydvatten AB 
Kommunens revisorer 
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Paragrafen är justerad 
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§ 73    KS.2022.0001 

Budgetberedning  

Ärendebeskrivning  
Beredning inför Vårbudget 2023. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Budgetberedning 2023 års budget och planperiod 
 SKRs cirkulär 22:15 
 

Beredning 
SKRs senaste prognos från 28 april, KPAs prognos för pensionskostnader från april, 
internt po samt nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen. 

Beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Ekonomiavdelningen, KLK 

Paragrafen är justerad 
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