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§ 82    KS.2020.0446 

Antagande av detaljplan för fastigheterna Åkermannen 10, 11 och 
Åkermannen 14 i Eslöv, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 15 december 2020, § 172, 
serviceförvaltningen ett positivt planbesked för att genom en detaljplaneprocess 
pröva om det är lämpligt med en tillbyggnad av Lilla teatern. Utbyggnaden behövs 
eftersom kultur- och fritidsnämnden vill samla kulturskolans verksamhet till Lilla 
teatern. Kommunledningskontoret har nu genomfört detaljplaneprocessen och 
kommunfullmäktige föreslås anta detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut § 165, 2022 Antagande av detaljplan för fastigheterna 

Åkermannen 10, 11 och del av 14 i Eslöv, Eslövs kommun 
• Förslag till beslut; Antagande av detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 

i Eslöv, Eslövs kommun 
• Planbeskrivning antagande Detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 i 

Eslöv, Eslövs kommun. Antagandehandling 
• Plankarta antagande för Detaljplan Åkermannen 10, 11 och del av 14 i Eslöv, 

Antagandehandling 
• Granskningsutlåtande - Detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 i Eslöv, 

Eslövs kommun 
• Samrådsredogörelse - Detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 i Eslöv, 

Eslövs kommun. Granskning 
• MUR tillbyggnad Kulturskolan (Markteknisk undersökningsrapport) 
• PM - Geoteknik Tillbyggnad Kulturskolan 
• Antikvarisk förundersökning för Åkermannen 10 Granskningshandling 
• Antikvarisk konsekvensbeskrivning för Åkermannen 10 
• PM - Miljöteknisk markundersökning tillbyggnad Kulturskola 
• Trädrapport för Medborgarhuset i Eslöv 
• Riskbedömning detaljplan Åkermannen 10 m fl i Eslöv, WSP 2021-08-19, rev 

2022-06-08 
 

Beredning 
Detaljplanen har varit föremål för samråd och granskningsförfarande. Under samråd 
och granskning har sakägare, myndigheter och allmänhet fått tillfälle att lämna 
synpunkter på planförslaget. Framförda synpunkter och kommunens kommentarer 
till dessa redovisas i samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet. 
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Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 6 september 2022 
kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

Yrkanden 
Johan Andersson (S) och Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut 
- Detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 i Eslöv, Eslövs kommun antas. 

Beslutet skickas till  
Servicenämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunledningskontoret - tillväxtavdelningen 
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