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§ 122 KS.2019.0562

Samråd för detaljplan för del av fastigheten Eslöv 53:4, Skogsgläntans 
förskola 

Ärendebeskrivning 
Serviceförvaltningen begärde positivt planbesked för att möjliggöra en ny förskola 
inom planområdet under november 2019. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 
positivt planbesked senare under samma månad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslås besluta att detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskola Skogsgläntan), Eslövs 
kommun, ska hållas tillgänglig för samråd. Ärendet har beretts av 
Kommunledningskontoret.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Samråd för detaljplan del av fastigheten Eslöv 53:4, förskolan 

Skogsgläntan
 Plankarta för Detaljplan för del av Eslöv 53:4, Eslövs kommun
 Planbeskrivning för Detaljplan för del av Eslöv 53:4, Eslövs kommun
 Bilaga 1 Trafikbullerutredning förskola Skogsgläntan
 Bilaga 2 Geo- och markmiljöutredning förskola Skogsgläntan

Beredning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till samrådshandlingar för 
detaljplan för del av Eslöv 53:4 (Förskola Skogsgläntan), Eslövs kommun.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att uppföra en ny förskola. 
Detaljplanen reglerar även park och transformatorstation. I Översiktsplan Eslöv 
2035, som antogs av kommunfullmäktige 28 maj 2018, är planområdet utpekat som 
park. Planförslaget bedöms därför avvika från översiktsplanen vilket innebär att ett 
utökat förfarande av planprocessen ska tillämpas. Planavtal har tecknats med 
sökande innan planarbetet inleddes.

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

Fredrik Ottesen (SD) yrkar med instämmande av Madeleine Atlas (C) avslag till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut i syfte att se över en alternativ placering 
av förskolan inom det berörda området.
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Catharina Malmborg (M) med fleras yrkande och 
Fredrik Ottesen (SD) med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar i enlighet med Catharina Malmborg (M) med fleras yrkande.

Beslut
- Detaljplan för del av Eslöv 53:4 (Förskola Skogsgläntan), Eslövs kommun hålls 
tillgänglig för samråd.

Reservationer
Fredrik Ottesen (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret
Serviceförvaltningen
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