
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-01-18 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

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

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

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Tony Hansson (S) (via länk) 
Bengt Andersson (M) 
Lars Holmström (V) (via länk) 
Sven-Olov Wallin (L) 

  
Övriga närvarande Eva Hallberg (kommundirektör) 

Helena Heintz (kommunsekreterare) 
Katarina Borgstrand (avdelningschef) 
Mikael Westin (förvaltningsekonom) §3 
Anna Nordén (biträdande förvaltningschef) §3 
Vendela Björkman (mark- och exploateringsingenjör) §4 
Magnus Månsson (utvecklingsstrateg) §5 
Kristina Jönsson (utvecklingsstrateg) §5 
Sanna Quirico-Rosenqvist (trygghetssamordnare) §6 
Agneta Fristedt (kommunjurist) §7 
Tomas Nilsson (ekonomichef) §7 

  
Utses att justera Catharina Malmborg (M) 
  
Justeringens plats o tid Kommunledningskontoret, 2022-01-25   
  
Protokollet omfattar §§1-7 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Heintz  

Ordförande          
 Johan Andersson (S)  

 

Justerande   
  Catharina Malmborg (M)  
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Innehåll 
 

§1 Val av protokolljusterare 

§2 Revidering av föredragningslistan 

§3 Plan för intern kontroll 2022 Kommunledningskontoret 

§4 Godkännande av avtal för upplåtelse av vägrätt på fastigheterna Harlösa 
44:155, Björnhusen 1:14 och Hassleröd 2:75 

§5 Information om åtgärdsvalstudie för väg 23 

§6 Information kring trygghetsvandring 2022 

§7 Information om pågående arbete med avfallsplan och översyn av 
styrdokument för Mellanskånes Renhållnings AB (Merab) 
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§ 1  

Val av protokolljusterare  

Catharina Malmborg (M) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
Madeleine Atlas (C) utses som ersättare vid förhinder. Protokollet justeras den 25 
januari 2022. 

Paragrafen är justerad 
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§ 2  

Revidering av föredragningslistan  

Ordförande föreslår att ärende "Information om pågående arbete med avfallsplan och 
översyn av styrdokument för Mellanskånes Renhållnings AB (Merab)" läggs till 
föredragningslistan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med ordförandes förslag. 

Paragrafen är justerad 
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§ 3    KS.2021.0571 

Plan för intern kontroll 2022 Kommunledningskontoret  

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kontrollplan inom ramen för 
intern kontroll 2022. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Internkontrollplan 2022, Kommunstyrelsen 
 Internkontrollplan 2022 Kommunstyrelsen 
 

Beredning 
Enligt kommunallagen och kommunens riktlinjer för intern kontroll ansvarar 
styrelsen och nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig och utformad så 
att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår: 
 
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
- skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 
- eliminering eller upptäckande av allvarliga fel 
 
Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna 
verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontrollplan. 
För varje identifierad risk görs en sannolikhets- och konsekvensanalys som resulterar 
i ett riskvärde. Utifrån detta värde ska nämnden bedöma om risken ska accepteras 
eller hanteras. Ett högt värde, över 8, innebär allt som oftast att nämnden måste 
upprätta en kontrollplan för denna risk. Alla risker som ska hanteras hamnar därmed 
i den kontrollplan som utgör nämndens internkontrollplan för året. Det är därefter 
förvaltningens ansvar att internkontrollplanen efterlevs och att återrapportering sker 
till nämnden. 

Kommunledningskontoret har under hösten genomfört en risk- och 
väsentlighetsanalys och därefter upprättat ett förslag över vilka risker som ska ingå i 
kommunstyrelsens internkontrollplan för 2022. Då intern kontroll i första hand syftar 
till att säkerställa att rutiner och processer fungerar har en del identifierade risker 
sorterats bort. Det betyder dock inte att verksamheten inte kommer att arbeta med 
frågan. Intern kontroll är också en del i verksamhetens förbättringsarbete. För 
identifierade risker och problem kan då ett första steg vara att upprätta rutiner eller 
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genomföra åtgärder i syfte att åstadkomma en förbättring. I ett nästa steg kan sedan 
processen tas in i en internkontrollplan för att kontrollera så att rutinerna fungerar. 

En redaktionell revidering avseende punkten Arvoden till förtroendevalda görs av 
arbetsutskottet inför att ärendet ska behandlas i kommunstyrelsen. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen föreslås fastställa kommunstyrelsens internkontrollplan för 2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 4    KS.2021.0497 

Godkännande av avtal för upplåtelse av vägrätt på fastigheterna 
Harlösa 44:155, Björnhusen 1:14 och Hassleröd 2:75  

Ärendebeskrivning  
Trafikverket planerar i samarbete med Skånetrafiken att tillgänglighetsanpassa 
busshållplatser i Skåne, bland annat Eslöv Harlösa Väster och Eslöv Kungshult 
Riksvägen. För att kunna tillgänglighetsanpassa busshållplatserna behöver 
Trafikverket ta mark i anspråk med vägrätt. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Godkännande av avtal för upplåtelse av vägrätt på 

fastigheterna Harlösa 44:155, Björnhusen 1:14 och Hassleröd 2:75 
 Förslag till avtal om upplåtelse av vägrätt på Harlösa 44:155 
 Förslag till avtal om upplåtelse av vägrätt på Björnhusen 1.14 och Hassleröd 2.75 
 Kartmaterial över Harlösa 44:155, Björnhusen 1:14 och Hassleröd 2:75 
 

Beredning 
Trafikverket behöver ta 37 kvadratmeter i anspråk med vägrätt på fastigheten 
Harlösa 44:155 för att tillgänglighetsanpassa busshållplatsen Eslöv Harlösa Väster. 
Busshållplatsen ligger längs Revingegatan i Harlösa. Området är planlagt som 
kvartersmark och möjliggör bostäder och handelsverksamhet. Den mark som 
Trafikverket avser att ta i anspråk får enligt detaljplanen inte bebyggas. 
Tillgänglighetsanpassningarna som planeras för denna busshållplats avser bland 
annat cykelparkeringar intill busshållplatsen samt en ny bänk och skräpkorg. 

Som en del av tillgänglighetsanpassningen av busshållplatsen Eslöv Kungshult 
Riksvägen planerar Trafikverket att anlägga en gångväg på södra sidan av Riksväg 
17. På grund av denna tillgänglighetsanpassning behöver Trafikverket ta 647 
kvadratmeter i anspråk med vägrätt, varav 126 kvadratmeter på Björnhusen 1:14 och 
521 kvadratmeter på Hassleröd 2:75. Dessa markområden är planlagda som allmän 
plats. Kommunledningskontoret har samrått med Miljö och Samhällsbyggnad som 
inte har haft några synpunkter. 

Ytor som är markerade med blå färg i kartbilagorna är den mark som Trafikverket 
behöver ta i anspråk med vägrätt. 

Trafikverket ska ersätta Eslövs kommun för den mark som de tar i anspråk i Harlösa 
och Kungshult. Ersättningen har beräknats enligt Trafikverkets ersättningsmetoder 
och är rimlig i förhållande till omfattningen. 
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Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S) och Madeleine Atlas (C) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna avtal om upplåtelse av 
vägrätt på Harlösa 44:155 samt avtal om upplåtelse av vägrätt på Björnhusen 1:14 
och Hassleröd 2:75. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
Trafikverket 

Paragrafen är justerad 
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§ 5  

Information om åtgärdsvalstudie för väg 23  

Ärendebeskrivning  
Magnus Månsson, utvecklingsstrateg och Kristina Jönsson, utvecklingsstrateg på 
Miljö och Samhällsbyggnad, informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om 
Trafikverkets pågående åtgärdsvalstudie (ÅVS) för riksväg 23 mellan Tjörnarp och 
Sandåkra. I den utredningen är Eslövs kommun involverad då Trafikverket utreder 
eventuell omledning via ny eller befintlig infrastruktur där vissa sträckningar berör 
Eslövs kommun. Förvaltningen har haft kommunikation med Trafikverket och 
översänt relevanta planeringsunderlag som Trafikverket efterfrågat. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 6  

Information kring trygghetsvandring 2022  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har planerat för trygghetsvandringar under 2022. Fysiska och digitala 
trygghetsvandringar kommer att komplettera varandra för att så många som möjligt 
ska kunna delta. Planeringen är framtagen av kommunen och polisen. Vandringar 
kommer att genomföras i Marieholm i januari och i Löberöd i mars. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 7  

Information om pågående arbete med avfallsplan och översyn av 
styrdokument för Mellanskånes Renhållnings AB (Merab)  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om pågående arbete med att ta fram en 
avfallsplan för Mellanskånes Renhållning AB (Merab). I arbetet ingår representanter 
för de tre ägarkommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Planen kommer att skickas på 
remiss till alla nämnder samt ställas ut på samråd. 

Arbete pågår också med en översyn av styrdokumenten för Merab. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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