
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-06-07 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Emanuel Möller kl. 09:00-11:50  
  
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) 
Sven-Olov Wallin (L) 

  
Övriga närvarande Eva Hallberg (kommundirektör) 

Christina Nilsson (Nämndsekreterare) 
Katarina Borgstrand (avdelningschef) 
Tomas Nilsson (ekonomichef) §§83-85, §87 
Christel Wohlin (avdelningschef Gata, Trafik och Park) §85 
Dave Borg (förvaltningschef Miljö och Samhällsbyggnad) §85 
Cecilia Erlandsson (lokalstrateg) §87 
Måns Berger (utvecklingstrateg) §§88-89 
Magnus Månsson (utvecklingstrateg) §90 
Moa Åhnberg (planarkitekt) §90 
Patrik Hägg (ekonom Miljö och Samhällsbyggnad) §85 

  
Utses att justera Catharina Malmborg (M) 
  
Justeringens plats o tid Kommunledningskontoret, 2022-06-09   
  
Protokollet omfattar §§83-85, §§87-92 
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Christina Nilsson  

Ordförande          
 Johan Andersson (S)  

 

Justerande   
  Catharina Malmborg (M)  
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Innehåll 
 

§83 Val av protokolljusterare 

§84 Ändring av föredragningslistan 

§85 Budgetberedning 2023 

§87 Operativ lokalförsörjningsplan som underlag för budget 2023 

§88 Befolkningsprognos för kvartal 1 samt lägesrapport för integration av 
nyanlända 

§89 Trygghet inför sommaren 

§90 Information om ny stambana 

§91 Kommundirektören informerar 

§92 Anmälningar till kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 83  

Val av protokolljusterare  

Catharina Malmborg (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. Janet 
Andersson (S) utses till ersättare. Protokollet justeras den 9 juni 2022. 

Paragrafen är justerad 
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§ 84  

Ändring av föredragningslistan  

Ingen ändring av föredragningslistan förelåg. 

Paragrafen är justerad 
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§ 85    KS.2022.0001 

Budgetberedning 2023  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarar för beredning av budget 2023. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Budgetberedning 
 Förslag till Vårbudget inför 2023- förutsättningar 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 63, 2022 Investeringsbudget 

2023 samt plan för 2024-2028 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 Miljö och Samhällsbyggnad; Beskrivning av projektprocess 
 Miljö och Samhällsbyggnad; Genomförandedel av kommunstyrelsens projekt 

(exploateringsprojekt) 
 Miljö och Samhällsbyggnad; Investeringsprojekt utanför planperioden 
 Miljö och Samhällsbyggnad; Reviderad investeringsbudget 2023 
 Miljö och Samhällsbyggnad; Underlag till beräkning av årsanslag 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har berett ett preliminärt förslag till ramar inför den 
avslutande budgetprocessen under hösten. Slutligt förslag behandlas vid 
arbetsutskottets sammanträde den 21 juni. 

Beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Alla nämnder 

Paragrafen är justerad 
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§ 87    KS.2022.0108 

Operativ lokalförsörjningsplan som underlag för budget 2023  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 mars 2022 § 39 att skicka den 
operativa lokalförsörjningsplanen 2023-2027 på remiss till samtliga nämnder och att 
yttrandena skulle vara inkomna senast den 9 maj 2022. Utifrån remissvar, arbete i 
kommunens övergripande lokalgrupp samt beredning av kommunens styrgrupp för 
lokalfrågor har planen reviderats och ett förslag till lokalförsörjningsplan som 
underlag till budget 2023 har tagits fram. När budget 2023 är beslutad kommer den 
operativa lokalförsörjningsplanen justeras och lämnas för beslut till 
kommunstyrelsen i november. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Operativ lokalförsörjningsplan som underlag för budget 2023 
 Sammanställning och åtgärdsförslag remissvar lokalförsörjningsplan 2023 maj 

2022 
 Förslag till lokalförsörjningsplan 2023 som underlag budget maj 2022 
 Tidplan inhyrning, maj 2022 
 Tidplan investeringar, maj 2022 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 45 2022, Lokalförsörjningsplan 2023 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 62 2022, Klubbhus Husarängen 
 Kultur och Fritid; Ritning förslag klubblokal Husarängen 
 Kultur och Fritid; Rapport Förslag till utveckling av området kring Husarängen 

och Karlsrobadet 
 Servicenämndens beslut § 52, 2022 Yttrande över förslag till Eslövs kommuns 

operativa lokalförsörjningsplan 2023-2027 
 Barn- och familjenämndens beslut § 48, 2022 Yttrande över remissversion av 

operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 38 2022, Yttrande över 

förslag på operativ lokalförsörjningsplan 2023 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 36, 2022. Yttrande över förslag till 

operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027 
 

Beredning 
Remissvar har inkommit från vård- och omsorgsnämnden, barn- och 
familjenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, servicenämnden samt 
kultur- och fritidsnämnden. 
 
Förslag på åtgärder och revidering av den operativa lokalförsörjningsplanen utifrån 
inkomna synpunkter på den operativa lokalförsörjningsplanen finns i bilaga 
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”Sammanställning och åtgärdsförslag på inkomna synpunkter på remissversionen av 
den operativa lokalförsörjningsplanen”. 
 
Revidering av Serviceförvaltningens budgetunderlag görs utifrån förslag till operativ 
lokalförsörjningsplan 2023-2027, maj 2022. Detta underlag tas fram endast som 
information och kommer att redovisas på kommande sammanträde med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Underlaget kommer, enligt den övergripande 
processen för kommunens lokalförsörjningsarbete, att arbetas in i pågående 
budgetarbete. 

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

Beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutar att reviderat förslag till operativ 
lokalförsörjningsplan 2023-2027, maj 2022 godkänns som underlag till budgetarbetet 
2023. 

Beslutet skickas till  
Samtliga förvaltningar 

Paragrafen är justerad 
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§ 88    KS.2022.0141 

Befolkningsprognos för kvartal 1 samt lägesrapport för integration av 
nyanlända  

Ärendebeskrivning  
Måns Berger, utvecklingstrateg, informerar om befolkningsprognosen för kvartal 1 
januari till mars, samt integration av nyanlända. Befolkningsutvecklingen 2022 är lite 
lägre än prognostiserat vilket man bedömer som en liten avvikelse och kräver inte 
någon åtgärd. Folkmängd per ålderskategori följer prognosen i stort. Flyttnetto är 
något lägre än prognostiserat och det beror på att fler har flyttat ut och färre har 
flyttat in i kommunen. Födelseöverskottet är något lägre än prognostiserat och det 
beror på att fler har avlidit än vad man har prognostiserat. 

Måns informerade om mottagandet av nyanlända. Kommunen har ett fördelningstal 
på att ta emot 26 stycken flyktingar för 2022, detta avser inte flyktingar från Ukraina. 
Man har hitintills tagit emot 4 stycken flyktingar. Hälften av dessa består av 
anhöriginvandring och andra hälften är kommunplacerade. 

När det gäller flyktingar från Ukraina så har Migrationsverket tagit fram ett förslag 
till nytt fördelningstal för kommunerna från den 31 maj och för Eslövs kommun är 
fördelningstalet 82 stycken från den 1 juli till den 31 december 2022. Det finns idag 
ett 100 tal flyktingar från Ukraina i kommunen och ca 80 stycken av dem har fått 
uppehållstillstånd. 

Beslutsunderlag 
 Presentation. Uppföljning av befolkningsprognos för kvartal 1 2022 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 89  

Trygghet inför sommaren  

Måns Berger, utvecklingstrateg, redogör för aktuella insatser under sommaren 
gällande trygghet. 

- Örat mot marken kommer att vara igång under sommaren. Man kommer att erbjuda 
stöttning till de som kommer att arrangera evenemang under sommaren. 
- Räddningstjänsten kommer att ha mer personal tillgänglig under framförallt 
skolavslutningarna då man ser ett behov av detta från tidigare år. 
- Polisen i Eslöv, Höör och Hörby samarbetar och ser till att det finns poliser i alla tre 
kommunerna under sommaren. 
- Ungdomsverksamheten kommer att genomföra olika aktiviteter under en vecka 
i varje by under sommaren. 
- Unga för Unga har ett projekt där 18 stycken feriearbetare är involverade som 
kommer att hålla i olika aktiviteter tillsammans med Gasverket i Eslövs tätort. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 90  

Information om ny stambana  

Magnus Månsson, utvecklingstrateg och Moa Åhnberg, planarkitekt informerar om 
arbetet med de nya stambanorna. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 91  

Kommundirektören informerar  

Eva Hallberg, kommundirektör informerar om Migrationsverkets förslag på 
nya fördelningstal från den 31 maj när det gäller flyktingar från Ukraina. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 92  

Anmälningar till kommunstyrelsens arbetsutskott  

Beslutsunderlag 
 Informationsbrev till kommunerna om fördelningstal skyddsbehövande 220601 
 Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av skyddsbehövande 
 Förslag till fördelningstal 2022 
 

Beslut 
- Anmälningarna läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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