
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-05-11 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Christian Nilsson kl. 09:00-11:30  
  
Beslutande Johan Andersson (S) (ordförande) 

Catharina Malmborg (M) (vice ordförande) 
Janet Andersson (S) 
Fredrik Ottesen (SD) 
Madeleine Atlas (C) §§58-60 
Lars Holmström (V) §§61-62, §65 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Tony Hansson (S) 
Lars Holmström (V) §§58-60 
Sven-Olov Wallin (L) 

  
Övriga närvarande Anton Johansson  (nämndsekreterare) 

Eva Hallberg (kommundirektör) 
Patrik Larsson (mark- och exploateringsingenjör) §59 
Tomas Nilsson (ekonomichef) §§59-62, §65 
Christel Wholin  (avdelnignschef Miljö och Samhällsbyggnad) §61 
Eva-Lena Nilsson (e-strateg) §62 
Vanja Kirkwood-Lund  (ekonom) §60 

  
Utses att justera Janet Andersson (S) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, 2021-05-18   
  
Protokollet omfattar §§58-62, §65 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Anton Johansson  

Ordförande          
 Johan Andersson (S)  

 

Justerande   
  Janet Andersson (S)  
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Innehåll 
 

§58 Val av protokolljusterare 

§59 Vårprognos 2021 för Kommunledningskontoret 

§60 Information rörande budgetberedning 2022 

§61 Information från Miljö och Samhällsbyggnad rörande investeringsbudget 
2022 

§62 Information rörande bredbandsutbyggnaden i Eslövs kommun 

§65 Igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av Ekenässkolan 
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§ 58  

Val av protokolljusterare  

Janet Andersson (S) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. Catharina 
Malmborg (M) ersätter vid förhinder. Protokollet justeras den 18 maj. 

Paragrafen är justerad 
 

  

4 ( 10 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-05-11 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 59    KS.2021.0187 

Vårprognos 2021 för 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 2021, Kommunstyrelsen 
 Vårprognos 2021 för Kommunstyrelsen 
 Lista över exploateringsprojekt 
 

Beredning 
Utfallet för perioden visar ett överskott på 4,8 miljoner kronor, överskottet beror till 
största del på att debitering av interna IT-kostnader inte gjorts. Bedömning görs att 
samtliga verksamheter kommer att bedriva sin verksamhet inom tilldelad ram. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut. 

Beslut 
- Vårprognos 2021 för Kommunledningskontoret godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 60  

Information rörande budgetberedning 2022  

Ekonomichef Tomas Nilsson informerar om arbetet med budgetberedning 2022 samt 
förutsättningarna. Statsskulden har ökat med 50 procent och det kommer därmed 
finnas behov av att betala ner statsskulden. Staten blir i detta avseende beroende av 
att kommuner och regioner har en ekonomi i balans. Cirka 100 kommuner bedöms 
inte ha eget kapital, vilket innebär att de har ett återställande krav inom tre år. 

Redogörelse lämnas över tidplanen för budgetberedningen samt frågor av större vikt 
i budgetarbetet; Kapacitetsfrågor inom gymnasieskolan, god och nära vård, 
demensboenden, försörjningsstödsutvecklingen, förskole- och grundskoleutbyggnad, 
valsatsningar samt finansiering av Räddningstjänsten Syd med mera. Redogörelse 
lämnas även över kommunens ekonomiska plan 2022-2024 och planering och utfall i 
budget sedan 2018. Eslövs kommun har haft goda utfall under perioden 2018-2020. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 61  

Information från Miljö och Samhällsbyggnad rörande 
investeringsbudget 2022  

Christel Wohlin, chef för avdelningen Gata Trafik och Park, informerar om 
förvaltningen Miljö och Samhällsbyggnads investeringsbudget för 2022 och vilka 
faktorer som vägs in i budgeten. Nästa år kommer fokus att läggas på effektivisering 
på områdena igångsättningstillstånd, upphandling och styrdokument. 

Redogörelse lämnas över större investeringar, objektspecificerade investeringar 
inkluderat exploatering. Projekten korsningen Storgatan/Kvarngatan i Marieholm 
och korsningen Skolgatan/Åkervägen i Löberöd planeras att färdigställas nästa år om 
pengar avsätts. Under 2022 planeras även för projektering av Kanalgatan etapp 1; 
Bryggaregatan - Trollsjögatan samt gator runt Föreningstorget. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 62  

Information rörande bredbandsutbyggnaden i Eslövs kommun  

E-strateg Eva-Lena Nilsson informerar om mätning av bredbandsutbyggnaden i 
Eslövs kommun. Bredbandspolicyn för Eslövs kommun antogs 2013, reviderades 
2017 och ska återigen revideras 2021. Målet för 2020 var att 95 procent av alla 
hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Målet för 2025 
är att 98 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till 1 gbit/s i hemmet och på 
arbetet. 

Totalt görs tre mätningar i Eslövs kommunen på nivåerna totalt, tätbebyggt och 
glesbebyggt. Målen för 2020 har inte uppnåtts, men Eslövs kommun ligger i 
framkant när det kommer till utbyggnad i alla nivåerna i jämförelse med 
grannkommuner landet i övrigt. Redogörelse lämnas över utgångsläget i Eslövs 
kommun för målen inför 2025. Eslövs kommun ligger bra till i 
glesbygdsutbyggnaden och totalt är sex fiberleverantörer aktiva i Eslöv kommun. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 65    KS.2020.0266 

Igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av Ekenässkolan  

Ärendebeskrivning  
Servicenämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja utökad 
investeringsram med 8,9 miljoner kronor för ändrings- och tilläggsarbeten samt 
byggherrekostnader i investeringsprojekt Om- och Tillbyggnad Ekenässkolan. 
Beviljat igångsättningstillstånd är på 70 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Ekenässkolans om -och tillbyggnad, utökad budget 
 Servicenämndens beslut § 61, 2021 Investeringsprojekt för Om- och tillbyggnad 

Ekenässkolan skede Produktion 
 

Beredning 
Servicenämnden skriver att produktionen nu är i sin slutfas. Ombyggnads- och 
renoveringsarbetena har blivit mer omfattande än vad som framgick i 
förfrågningsunderlaget och därmed ingick inte dessa i anbudet. Det har även 
framkommit brister i förfrågningsunderlaget. I övrigt löper arbetet på enligt plan och 
tidplanen håller. Uppräkningen av oförutsedda kostnader var ursprungligen högre än 
normalt på grund av byggnadernas ålder och skick. Dessa justerades ner i 
igångsättningstillståndet till 10 miljoner kronor med möjligheten att begära mer 
pengar vid behov. Kostnaderna för tillkommande- och ändringsarbeten är nu uppe i 
10 miljoner kronor och ytterligare medel för återstående behov krävs. Även 
byggherrekostnaderna överstiger de kostnader som är angivna i 
igångsättningstillståndet och kostnad för konstnärlig utsmyckning fanns inte 
upptaget. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att tillkommande begärda medel för ändrings- 
och tilläggsarbeten är 8 miljoner kronor. Dessutom begärs ytterligare medel för 
byggherrekostnader med 1,5 miljoner kronor och konstnärlig utsmyckning 0,6 
miljoner kronor. Totalt nettobelopp 8,6 miljoner kronor. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut. 

Beslut 
- Igångsättningstillståndet för investeringsprojekt Ekenässkolan utökas med 8,6 
miljoner kronor till totalt 78,6 miljoner kronor.  
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Beslutet skickas till  
Servicenämnden 

Paragrafen är justerad 
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