
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-03-29 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Emanuel Möller kl. 09:00-10:20  
  
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 Eva Hallberg (kommundirektör) 

Christina Nilsson (Nämndsekreterare) 
Katarina Borgstrand (avdelningschef) 
Tomas Nilsson (ekonomichef) §38 
Cecilia Erlandsson (lokalstrateg) §39 
Kristina Thern (byggprojektchef) §39 

  
Utses att justera Fredrik Ottesen (SD) 
  
Justeringens plats o tid Kommunledningskontoret, 2022-03-29   
  
Protokollet omfattar §§38-39 
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Innehåll 
 

§38 Direktiv till ombud vid Kommuninvests stämma 

§39 Remissversion av operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027 
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§ 38    KS.2022.0128 

Direktiv till ombud vid Kommuninvests stämma  

Ärendebeskrivning  
Kommuninvest har kallat till föreningsstämma den 31 mars i Göteborg eller digitalt. 
Stämman hålls två veckor tidigare än förra året. Handlingarna blir tillgängliga först 
ca två veckor före stämman. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Direktiv till ombud vid Kommuninvests stämma 
 Inbjudan - Kommuninvest Föreningsstämma 31 mars 2022 
 Årsredovisning för Kommuninvest 2021 
 Kallelse med handlingar till föreningsstämma 2022 
 Kommunstyrelsens beslut § 70, 2022 Direktiv till ombud inför årsstämma för 

Kommuninvest 2022 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har medverkat vid medlemsrådsmöte inför stämman där 
kommande stämmoärenden har diskuterats. Presenterat underlag vid medlemsråden 
följer tidigare beslut om bl a kapitaluppbyggnad, hantering av riskskatt. 
Kommunledningskontoret har inget att erinra mot utsänd årsredovisning för 2021. 

Kommunstyrelsen uppdrar, enligt beslut § 70, 2022, till kommunstyrelsens 
arbetsutskott att besluta att uppdra till kommunens ombud ekonomichef Tomas 
Nilsson att rösta i enlighet med utsända stämmohandlingar och förslag till beslut 
efter avstämning av stämmohandlingarna. 

Beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till kommunens ombud 
ekonomichef Tomas Nilsson att rösta i enlighet med utsända stämmohandlingar och 
förslag till beslut efter avstämning av stämmohandlingarna. 
- Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Revisionsnämnden 
Kommuninvest 

Paragrafen är justerad 
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§ 39    KS.2022.0108 

Remissversion av operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027  

Ärendebeskrivning  
I november 2021 antog kommunstyrelsen Eslövs kommuns operativa 
lokalförsörjningsplan för åren 2022-2026. Inför budget 2023 har uppföljning och 
revidering gjorts och förslag till en ny operativ lokalförsörjningsplan för åren 2023-
2026 har tagits fram för att klarlägga kommunens kommande behov av 
lokalförändringar. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Remissversion av operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027 
 Remiss lokalförsörjningsplan 2023-2027 
 Bilaga. Tidplan investeringar lokalförsörjningsplan 2023-2027, remiss 
 Bilaga. Tidplan inhyrningar lokalförsörjningsplan 2023-2027, remiss 
 Barn- och familjenämndens beslut § 25, 2022 Yttrande över underlag för 

lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 
 Behovsbedömning ortsvis för förskola och skola 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 21 2022, Lokalförsörjningsplan 2023 
 Kultur och Fritids lokalbehov år 2023-2027 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 21 2022, 

Lokalförsörjningsplan 2023 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 16, 2022 Inriktningsbeslut för nytt vård- 

och omsorgsboende med inriktning på demens 
 

Beredning 
Förslag till remissversion av operativ lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 har 
tagits fram, enligt den övergripande lokalförsörjningsprocessen som beslutats i 
tidigare lokalförsörjningsplaner. Utifrån denna plan har Serviceförvaltningen tagit 
fram ett budgetunderlag för både investeringar och inhyrningar. Detta underlag 
bifogas denna tjänsteskrivelse som information. När remisstiden gått ut kommer 
revideringar göras utifrån inkomna remissvar och därefter lämnas planen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott, budgetberedningen, som underlag till budgetarbetet 
för 2023. När budgeten för 2023 är beslutad kommer planen än en gång justeras och 
beslutas därefter av kommunstyrelsen i december 2022. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) och Janet Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 
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Beslut 
- Remissversionen av Eslövs kommuns operativa lokalförsörjningsplan för åren 
2023-2027 skickas till samtliga nämnder på remiss. Yttrande ska vara inkomna till 
Kommunledningskontoret senast den 9 maj 2022. 
- Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Samtliga förvaltningar 

Paragrafen är justerad 
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