
Sammanträdesprotokoll
2019-12-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 163 KS.2018.0686

Granskning av detaljplan för fastigheterna Stehag 5:80 och del av 
Värlinge 11:26, Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
Serviceförvaltningen har inkommit med begäran om planbesked för 
fastigheterna Stehag 5:80 och del av Värlinge 11:26. Syftet med detaljplanen är att 
pröva mark lämplig för ny förskola. Förslaget är att i detaljplan avsätta mark för 
cirka sex till åtta avdelningar (100-140 barn) och möjliggöra en byggnad i två 
våningar. Eftersom de befintliga förskolorna i Stehag, Hasslebo, Gyabo, Trollhassel 
och Torsholken (privat förskola) är belägna på den norra sidan om järnvägen, 
föreslås ett strategiskt läge söder om järnvägen.

Detaljplanen har varit föremål för samråd under perioden 19 juni 2019 till 14 juli 
2019. Inkomna synpunkter under samrådet har sammanställts i en 
samrådsredogörelse.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; granskning för detaljplan för fastighet Stehag 5:80 och del av 

Värlinge 11:26
 Planbeskrivning. Begäran om samråd för detaljplan för Stehag 5:80 och del av 

Värlinge 11:26 i Stehag
 Plankarta. Begäran om samråd för detaljplan för Stehag 5:80 och del av Värlinge 

11:26 i Stehag
 Samrådsredogörelse, detaljplan för Stehag 5:80 och del av Värlinge 11:26, 

Eslövs kommun

Beredning
Planhandlingarna är upprättade av Tyréns konsulter i samråd med 
Kommunledningskontoret. Förvaltningarna Miljö och Samhällsbyggnad, Barn och 
Utbildning samt Serviceförvaltningen har bistått. Förslaget anses av 
Kommunledningskontoret att vara förenligt med gällande översiktsplan, antagen 
2018.

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

Beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Kommunledningskontoret i uppdrag att skicka 
detaljplan för del av fastighet Stehag 5:80 och Värlinge 11:26 på granskning.
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Ej deltagande
Cvetanka Bojcevska (SD) delar inte i beslutet.

Beslutet skickas till 
Servicenämnden
Barn- och familjenämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
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