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 Kallelse 
 
 
 

 

1. Val av justerare   
   
 

 

2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
redovisning till kommunstyrelsen avseende 
aktuella frågor, mål och resultat samt väsentliga 
framtidsfrågor i enlighet med de ekonomiska 
styrprinciperna (KS.2020.0549) 

  

   
 

 

3. Finansiell rapport kvartal 2 2021 (KS.2021.0008)   
   

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Finansiell rapport kvartal 2 2021 
 Rapport från kapitalförvaltning av pensionsmedel per 2021-06-30 

 

4. Begäran om medel för genomförande av plan från 
försörjningsstöd till egen försörjning 
(KS.2021.0326) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Begäran av medel för genomförande av plan från 

försörjningsstöd till egen försörjning 
 Vård och Omsorg - Strategisk plan från försörjningsstöd till egen 

försörjning 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 77, 2021. Från försörjningsstöd 

till egen försörjning - en strategisk plan för Eslövs kommun 
 Gymnasie- och Vuxenutbildning - Strategisk plan från försörjningsstöd 

till egen försörjning 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 63 2021, Från 

försörjningsstöd till egen försörjning - en strategisk plan för Eslövs 
kommun 

 

5. Projektering av Joel Sallius plats (KS.2021.0344)   
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Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Projektering av Joel Sallius plats och tilläggsbudget 

för ökade driftskostnader 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 117, 2021 Projektering 

av Joel Sallius plats 
 Detaljplan för del av Eslöv 53:4, Joel Sallius plats 

 

6. Exploateringsavtal för detaljplan gällande 
Färgaren 8 och 19 i Eslövs kommun (KS.2021.0392) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan 

gällande Färgaren 8 och 19 i Eslövs kommun 
 Förslag till Exploateringsavtal för detaljplan gällande Färgaren 8 och 19 

i Eslövs kommun 
 

7. Detaljplan för fastigheterna Färgaren 8 och 19 
(KS.2020.0213) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Antagande av detaljplan för fastigheterna Färgaren 8 

och 19 i Eslöv, Eslövs kommun 
 Planbeskrivning för detaljplan för Färgaren 8 och 19 - 

antagandehandling 
 Plankarta för detaljplan för Färgaren 8 och 19 - antagandehandling 
 Granskningsutlåtande II för detaljplan för Färgaren 8 och 19 
 Bilaga 1, Kulturmiljöutredning, maj 2020 
 Bilaga 2, Risk- och bullerutredning, juni 2017 
 Bilaga 3, Geo- och markmiljötekniska undersökningar, maj 2017 
 Bilaga 4, Skuggstudie, april 2020 
 Bilaga 5, Skyfallsutredning, oktober 2018 

 

8. Yttrande över Översiktsplan 2020 för Lomma 
kommun (KS.2020.0203) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över Lomma kommuns översiktsplan 2020 - 

utställning 
 Översiktsplan 2020 - 2030 utställningsförslag granskning 
 ÖP 2020 Bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning, utställningsförslag 

granskning 
 Samrådsredogörelse ÖP 2020 
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 Kommunstyrelsens beslut § 96 2020 Anta yttrande över Lomma 
kommuns översiktsplan 2020 

 

9. Yttrande över remiss av förslag till Plan för 
Mobility Management (KS.2021.0252) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Kommunstyrelsens synpunkter på remiss av Plan för 

Mobility Management 
 Kommunledningskontorets synpunkter på remiss av Plan för Mobility 

Management 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 70, 2021 Remittering 

av förslag till Plan för Mobility management 
 Miljö och Samhällsbyggnad Remissversion Plan för Mobility 

management 
 Miljö och Samhällsbyggnad Bilaga 2 Måluppföljning 
 Miljö och Samhällsbyggnad Sammanfattning av aktiviteter 

 

10. Redovisning avseende stöd till föreningar med 
anledning av covid-19 (coronavirus) under år 2020 
och 2021 från kultur- och fritidsnämnden 
(KS.2020.0362) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 62, 2021 Redovisning av 

ytterligare stöd till föreningar med anledning av covid-19 
 Kultur och Fritid Sammanställning coronastöd 
 Kommunstyrelsens beslut § 89, 2021 Begäran om ytterligare utökning 

av stöd till föreningar med anledning av covid-19 
 

11. Förstudie Eslövs framtida stadshus (KS.2021.0395)   
   

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Förstudie Eslövs framtida stadshus 
 Förstudie: Eslövs framtida stadshus 

 

12. Riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun 
(KS.2020.0391) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun 
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 Förslag till riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun 
 

13. Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) 
om pilotprojekt med nollbasbudget (KS.2021.0046) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Svar på motion från Fredrik Ottesen (SD) om 

pilotprojekt med nollbasbudget 
 Motion från Fredrik Ottesen (SD) Motion om pilotprojekt med 

nollbasbudget 
 Kommunfullmäktiges beslut § 25, 2021 Remittering av motion från 

Fredrik Ottesen (SD) - Motion om pilotprojekt med nollbasbudget 
 

14. Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2022 
(KS.2021.0021) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen 

2022 
 

15. Kommundirektören informerar (KS.2020.0548)   
   
 

 

16. Redovisning av delegeringsbeslut   
   

 

KS.2019.0495-2 Förfrågningsunderlag för upphandling och 
avtalshantering 

KS.2021.0228-1 Kravspecifikation inkl. anbudsformulär 

KS.2021.0028-11 Ordförandebeslut; tecknande av lokalt kollektivavtal 
om Krislägesavtal med Kommunal 

KS.2021.0285-1 Avropsavtal avseende Upphandlingskonsult delområde 
2 IT, avseende dokument- och ärendehanteringssystem 

KS.2021.0228-14 Tilldelningsbeslut i förnyad konkurrensutsättning av 
upphandlingskonsult 

KS.2021.0321-3 Tilldelningsbeslut i upphandling av gånghjälpmedel 
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KS.2021.0035-7 Lägenhetsarrende avseende Telefonen 1 

KS.2021.0260-5 Lägenhetsarrende Eslöv Faxen 1 Gustavslund 

KS.2020.0186-35 Beslut om kungörelse detaljplanen för fastigheten 
Skatan 10 

KS.2021.0196-5 Tilldelningsbeslut i upphandling av Entrémattor 2021 

KS.2016.0307-32 Kontrollplan fällning av träd Eslöv 54:2, 
Skomakaregatan 

KS.2021.0358-5 Personuppgiftbiträdesavtal mellan Eslövs kommun och 
DirSys AB 

 Avtal - Konsult för utredning av IT-funktionen 

KS.2021.0358-3 Tilldelningsbeslut gällande direktupphandling Konsult 
för upphandling av konsult för utredning av IT- 
funktionen 

KS.2021.0358-4 Tilldelningsbeslut i upphandling av Konsult för 
utredning av IT-funkttionen 

 Avtal - Konsult för utredning av IT-funktionen 

KS.2021.0315-1 Hyresavtal Norregård 1 i Eslöv 

KS.2021.0319-1 Separat borgensåtagande, begränsat. Kredit nummer 
39758207644 

KS.2021.0320-1 Ansökan om lantmäteriförrättning Stehag 5:80 och 
Värlinge 11:26 

KS.2021.0304-1 Uppsägning av jordbruksarrende som avser Hassle 29:1 

KS.2021.0308-6 Tilldelningsbeslut i Förnyad konkurrensutsättning inom 
ramavtal Konsulter mark och exploatering, Stehag och 
Harlösa 

KS.2020.0186-26 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 79, 2021 
Samråd för detaljplan för fastigheten Skatan 10 i Eslöv, 
Eslövs kommun 

KS.2017.0479-110 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 80, 2021 
Granskning för detaljplan för fastigheterna Stenbocken 
14 och 15 i Eslöv, Eslövs kommun 
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KS.2021.0035-6 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 81, 2021 Överlåtelse 
samt justering av arrendeavtal avseende fastigheten 
Telefonen 1, Gustavslund 

KS.2018.0436-10 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 82, 2021 
Ändring av detaljplaneområde för detaljplan för 
fastigheterna Östra Gårdstånga 8:22 och 5:28 i Flyinge, 
Eslövs kommun 

KS.2019.0341-1 Förfrågningsunderlag; Bildbank (Digital Asset 
Managment) 

KS.2019.0341-2 Tilldelningsbeslut i direktupphandling av Bildbank 
(Digital Asset Management) 

KS.2019.0341-3 Anbudsöppningsprotokoll Bildbank (Digital Asset 
Managment) 

KS.2019.0341-4 Utvärderingsrapport Bildbank (Digital Asset 
Management 

KS.2021.0339-2 Personuppgiftsbiträdesavtal 

KS.2021.0339-1 Tilldelningsbeslut vid offertförfrågan om verktyg för 
omvärldsbevakning 

KS.2021.0094-4 Ansökan om lantmäteriförrättning Eslöv Långåkra 
1:10, 1:11, s:3, s:4 och s:5, Eslöv 53:4 

KS.2019.0562-58 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 94, 2021 
Granskning för detaljplan för del av fastigheten Eslöv 
53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun 

KS.2021.0265-5 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 95, 2021 
Planbesked och planuppdrag för detaljplan för 
fastigheten Avbitaren 1 i Eslöv, Eslövs kommun 

KS.2019.0197-56 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 96, 2021 
Granskning för detaljplan för fastigheterna Gårdstånga 
15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1 i Gårdstånga, 
Eslövs kommun 

KS.2021.0292-6 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 97, 2021 
Rivning av byggnader på fastigheterna Fasanen 10 och 
Eslöv 51:4, Eslövs kommun 
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KS.2021.0001-13 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 100, 2021 
Förslag till vårbudget 2022 

KS.2020.0098-30 Uppsägning av lägenhetsarrende markområde inom 
fastigheten Eslöv Städet 4 

KS.2019.0126-11 Uppsägning av nyttjanderätt inom del av Eslöv 54:2 

KS.2021.0258-1 Avtal avseende upphandlings- och avtalssystemet 
TendSign 

 

17. Anmälningar för kännedom   
   

 

KS.2021.0340-2 Missiv Meddelande från styrelsen - Förbundsavgift år 
2022 till Sveriges Kommuner och Regioner  (7/2021) 

KS.2021.0010-29 Barn- och familjenämndens beslut § 74, 2021 
Ekonomisk månadsrapport maj 2021 

KS.2021.0342-1 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1 

KS.2021.0010-30 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 105, 
2021 Ekonomisk månadsuppföljning maj 2021 

KS.2021.0010-31 Uppföljning januari - maj 2021 Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

KS.2020.0444-8 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 113, 
2021 Samarbetsavtal beträffande genomförande av 
Kävlingeåns vattenvårdsprogram 2022-2027 

KS.2020.0444-9 Bilaga 1, Vattenvårdsprogram, till samarbetsavtal för 
Kävlingeåns vattenvårdsprogram 2022-2027 

KS.2020.0444-11 Följebrev till samarbetsavtal för Kävlingeåns 
vattenvårdsprogran 2022 - 2027 

KS.2021.0345-1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 119, 
2021 Avvikelse från taxa för upplåtelse av torgplatser 
och annan offentlig plats i Eslövs kommun 

KS.2021.0346-1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 116, 
2021 Åtgärdsplan gällande revision av 
livsmedelskontroll 2021 
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KS.2021.0010-32 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 76,2021. 
Ekonomisk månadsrapport maj 2021 

KS.2021.0010-33 Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk månadsrapport 
maj 2021 

KS.2017.0350-56 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 93, 2021 
Medgivande av förlängning av tiden för 
markanvisningsavtal avseende byggrätter på 
Föreningstorget 

KS.2021.0313-3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 99, 2021 
Handlingsplan för förbättrat företagsklimat i Eslövs 
kommun 

KS.2021.0388-1 Informationsbrev Lokala trygghetsmätningen 2021 

KS.2021.0353-1 Regionfullmäktige i Region Skånes beslut § 55, 2021 

KS.2021.0010-36 Barn- och familjenämndens beslut § 83, 2021 
Ekonomisk månadsrapport juli 2021 

KS.2021.0010-37 Barn- och familjenämnden Volymer förskola och 
fritidshem 

KS.2021.0010-38 Barn- och familjenämnden Frisktal till och med juli 
2021 

KS.2021.0010-39 Barn- och familjenämnden Ekonomisk 
sammanställning juli 2021 

KS.2020.0444-10 Bilaga 2, Hållbart vatten i Kävlingeån, Samarbetsavtal 
för Kävlingeåns vattenvårdsprogram 2022-2027 
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 KS.2021.0008  
 
 
 
2021-08-17 
Tomas Nilsson Kommunstyrelsen 
+4641362012  
tomas.nilsson@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(1) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: Kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Finansiell rapport 2021-06-30 
 

Ärendebeskrivning 
I denna rapport återfinns information per den 30 juni 2021. 

Beslutsunderlag 
Finansiell rapport 

Beredning 
Total behållning av pensionsmedel var den siste juni ca 110 mnkr, varav ca 95 mnkr 
utgjorde marknadsvärde på placerat kapital och resterande del ca 15 mnkr utgjordes 
av oplacerade medel. Värdeökningen uppgår till ca 8 mnkr under året. Fördelningen 
på tillgångsslag överensstämmer med policy.  
Likvida medel inom koncernen uppgick till 125,6 mnkr. 

 
Nytt lån om 50 mnkr har tagits upp under det andra kvartalet.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
 
 
Eva Hallberg Tomas Nilsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Rapport från kapitalförvaltning av pensionsmedel 2021  
  

                

Datum 2021-06-30       

          

  Öhmans Swedbank 

Danske 
Invest SRI 

Global Totalt 

  
Räntor 

Svenska 
Aktieindex 
Svenska 

Aktierindex 
Utländska   

                    

 

 

 

Värdeutveckling         
Placerade medel         
Anskaffningsvärde         
Anskaffningsvärde 20-12-31 37 163 018    11 706 780    7 423 633    56 367 827    

         
Anskaffningsvärde 21-06-30 37 224 593    12 050 429    7 538 799   56 813 821    
          
Marknadsvärde 20-12-31  40 705 344    24 741 061    21 122 129    86 568 534    
          

Marknadsvärde 21-06-30 
      
     40 874 232 29 064 260  24 776 345    94 714 837 

          
Värdeförändring sedan 20-12-31      78 888       4 323 199    3 654 216    8 056 303    
          
Likvidamedel     1100,17   
Likvidamedel egen förvaltning       15 072 583    
Total Behållning, marknadsvärde 30 juni 2021     109 788 520    
          
Jämförelse mot index       
Värdeutveckling sedan start  30,3% 310,2%    
Värdeutveckling under 2021 0,2% 15,3%    
Jämförande indexförändring i år -0,6% 15,7%    
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Likviditet 
 

 Koncernkontot omfattar Eslövs kommun, Ebo, Fastighets AB Gäddan 
och Merab. Totalt är koncernens kredit 150 miljoner kronor.                                    

 2021-06-30 var koncernkontots behållning 125,6 miljoner kronor        

 

 

          

          

          
                

 Lånebild 
 

Nyupplåningsramen för 2021 uppgår till 550 miljoner kronor. 

Nyupplåningen 2021-06-30 uppgår till 50 miljoner kronor. 

 

Eslövs kommun 

Aktuell skuld  2021-06-30   Snittränta  

532,7 mnkr    0,49%   

Eslövs Bostads AB 

Aktuell skuld    Snittränta   

1  155 mnkr        0,67% 

  

Fastighetsbolaget AB Gäddan  

Aktuell skuld    Snittränta 

130 mnkr    2,78% 
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 KS.2021.0326  
 
 
 
2021-06-1531 
Tomas Nilsson Kommunstyrelsen 
+4641362012  
tomas.nilsson@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: Kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Från försörjningstöd till egen försörjning-program 

Ärendebeskrivning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade den 7 juni att anta en strategisk 
plan ” Från försörjningsstöd till egen försörjning” samt föreslå kommunstyrelsen att 
svara för merkostnaden för 100 extratjänster i åtgärd 2 och svara för förstärkning av 
en 100% tjänst inom Kommunala aktivitets ansvaret (KAA). Vård -och 
omsorgsnämnden beslutade den 16 juni att anta ovannämnda plan samt föreslå att 
kommunstyrelsen svarar för merkostnader för extra tjänsterna samt beviljar en tjänst 
som integrationspedagog.   

Beslutsunderlag 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2021-06-07 § 63. 
Vård-och omsorgsnämndens beslut 2021-06-16 § 77.  
Från försörjningsstöd till egen försörjning - En strategisk plan för Eslövs kommun. 
 

Beredning 
Planen är framtagen av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden. I planen finns två satsningar som gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden begär medel för; dels för en förstärkning med en 
heltidstjänst inom det kommunala aktivitetsansvaret, dels för kommunens återstående 
kostnader för extratjänster vilket är en statlig reform. Enligt uppgift är för närvarande 
medlen slut inom Arbetsförmedlingen för extratjänster.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att begäran om tjänster inom det kommunala 
aktivitetsansvaret respektive integrationspedagog hanteras i samband med budget 
2022. Regeringens budget för 2022 presenteras den 20 september vilken kan 
innehålla nya statsbidrag till Arbetsförmedlingen. Frågan om kommunstyrelsen ska 
svara för respektive nämnds nettokostnad efter erhållet statsbidrag för extratjänster 
föreslås även det prövas i samband med budget 2022.  
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 2 (2) 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att hantera begäran om resurser i samband med budget 

2022. 
 
 

Beslutet skickas till 
Alla nämnder 
 
 
 
Eva Hallberg Tomas Nilsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Strategisk plan ”Från försörjningsstöd till egen försörjning” är antaget av [antagande organ] 2021-05-25. 

Det riktar sig till [målgrupp/er]. Ses över för revidering senast [mån, år]. Kontaktperson: avdelningschef 

gymnasie- och vuxenutbildningen, BoU samt verksamhetschef hälsa och bistånd, Vård och Omsorg. 1(15)

STRATEGISK PLAN ”FRÅN 
FÖRSÖRJNINGSSTÖD TILL 
EGEN FÖRSÖRJNING” 
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1. Bakgrund 
I oktobermånad 2020 uppbär 1316 personer försörjningsstöd i Eslövs 
kommun. Av dessa är 780 personer över 18 år och de ska därmed stå till 
arbetsmarknadens förfogande. Av dessa är 378 personer inskrivna i 
etableringen eller har precis avslutat den. Antalet individer i 
försörjningsstöd per månad, liksom summan, har varit konstant under de 
senaste åren. Kostnaden för försörjningsstödet uppgår till 3,5 miljoner under 
oktober 2020. Trycket på ekonomiskt bistånd har dock inte ökat under 2020, 
trots rådande omständigheter med pandemin. 
 
Det finns flera olika förklaringar till individers behov av försörjningsstöd, 
såsom ofullständig eller oavslutad skolgång, bristande integration, 
ofullständig eller oavslutad svenska för invandrare (SFI), psykosociala 
faktorer, övergångar mellan arbete och studier samt organisatoriska faktorer. 
Dessutom ser vi att arbetsmarknaden ställer höga krav på goda 
svenskkunskaper, helst på gymnasienivå. 
 
I det följande kommer vi beskriva tolv olika förslag på aktiviteter som på 
sikt kan bidra till att bromsa ökningen av försörjningsstödet och öka graden 
av egen försörjning. Vi inleder med att beskriva och analysera de fem 
områden som vi bedömer att, var för sig eller i kombinationer, kan förklara 
varför försörjningsstödet befinner sig på en konstant nivå. 

1.1. Ofullständig eller oavslutad skolgång 
Varje år slutar 10-15 procent av alla 16-åringar grundskolan utan behörighet 
till gymnasiet. I Eslöv handlar det om mellan 40 och 60 ungdomar varje år. 
Ungefär hälften av dessa blir aktuella för Introduktionsprogrammen IM-A 
(individuellt alternativ) och IM-S (språk). De ungdomar som inte påbörjar 
gymnasiestudier faller istället under det kommunala aktivitetsansvaret. 
Många av dessa ungdomar har en komplex bakgrund, vilket kan innebära 
höga trösklar för att återgå till studier. 
 
För att, som nyanländ, uppnå behörighet till ett nationellt program i 
gymnasieskolan kan det krävas flera års studier i svenska, men även andra 
ämnen på IM-S. På IM-S kan enbart en elev gå som har bott mindre än fyra 
år i Sverige. De elever som har bott längre än fyra år i Sverige kan då istället 
bli aktuella för IM-A. 

1.2 Bristande integration 
Utan svenskt personnummer kan en nyanländ inte påbörja etablerings-
programmet, vilket betyder att den nyanlända inte får ersättning från 
arbetsförmedlingen. I avvaktan på att etableringsprogrammet kan påbörjas 
är det kommunens ansvar att bära kostnaden för den nyanländes försörjning. 
Kommunen ersätts för kostnaderna för ekonomiskt bistånd i efterhand, men 
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inte fullt ut. Det uppstår alltså en kostnad för kommunen före 
etableringstiden. 
 
Utan svenskt personnummer kan en nyanländ inte heller påbörja SFI - och 
språket är nyckeln för arbete och integration. 
 
Sedan hösten 2018 saknar Eslövs kommun en integrationspedagog, vilket 
innebär att det kan ta längre tid för nyanlända att folkbokföra sig, skriva in 
sina barn på förskola/skola – och få kontakt med aktuella myndigheter 
eftersom den nyanlände saknar kunskap om hur de ska göra. Utan stöd tar 
det längre tid. 
 
Nyanlända upplever stress när de inte förstår vad som förväntas av dem och 
inte vet hur de ska göra vilket påverkar inlärningsförmåga och anpassning 
till nytt samhälle. Samtidigt tar barn och ungdomar, som lättare kan etablera 
sig i samhället genom skola och fritidsaktiviteter, på sig ett större ansvar för 
familjen. 
 
80 procent av de nyanlända som lämnade etableringsprogrammet 2019 gick 
inte vidare till arbete eller fortsatta studier. 

1.3 Oavslutad SFI 
Vuxenutbildningen har 246 inskrivna elever på SFI (2020-11-27) varav 136 
uppbär försörjningsstöd. I Eslöv erbjuds 15 timmars lärarledd undervisning 
på SFI per vecka. 
 
Många av SFI-deltagarna saknar utbildning eller har låg utbildningsnivå. 
Som exempel kan nämnas att var femte kvinna som kom saknade någon 
form av utbildning, vilket framkommer i den kartläggning som vuxen-
utbildningen gör innan en elev påbörjar sina studier i SFI. Kartläggningen 
syftar bland annat till att nivå-gruppera SFI-deltagarna inför 
utbildningsstart. 
 
Många går in och ut i SFI-studier och studietiden är längre än 
etableringstiden. En elev som saknar förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen eller inte bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen eller som 
har oanmäld frånvaro kan behöva avsluta sina studier (Förordning om 
kommunal vuxenutbildning, 7 kap, 1§ samt skollagen 20 kap, 9 § andra 
stycket). Eleven får ett så kallat avbrott från sina studier. 
 
I en lagrådsremiss föreslår regeringen att det i socialtjänstlagen ska införas 
ett tillägg om att den enskilde ska delta i SFI för att få försörjningsstöd. 
Lagändringen föreslås träda i kraft 2021-04-01. Enligt regeringens mening 
bör socialnämnden besluta om en annan lämplig insats för att stärka den 
enskildes möjlighet till försörjning i de fall där huvudmannen beslutat om 
att utbildningen ska upphöra på grund av bristande förutsättningar eller för 
att den enskilde inte gör tillfredsställande framsteg. Socialtjänstens frihet att 
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anpassa insatserna till den enskildes behov, vägt mot kommunernas 
förutsättningar att tillhandahålla insatser, förändras inte genom förslaget 
jämfört med vad som gäller i dag enligt 3 kap 5 § socialtjänstlagen (SoL). 
 
En stor grupp av de studerande på SFI har svårigheter att fullfölja hela SFI 
på grund av bristande grundförutsättningar, bristande skolbakgrund, 
ekonomiska faktorer, familjeskäl, bristande motivation och psykosociala 
faktorer. Eslövs kommun eller annan myndighet har i dagsläget inga 
åtgärder som är anpassade för denna grupp. 

1.4 Psykosociala faktorer 
Missbruk, psykiatrisk problematik inklusive neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och kognitiva svårigheter kräver en tät samverkan 
med försäkringskassan och sjukvården. Dessa två myndigheter är också av 
stor vikt när det gäller rehabilitering av enskilda individer. Det är av stor 
vikt att identifiera dessa personer så att de kan beredas utvecklingstjänst, 
lönebidrag eller eventuellt en tillsvidareanställning som trygghetsanställd. 
En person kan inte få någon av dessa anställningar om hen har haft och 
fullföljt en annan typ av anställning, till exempel nystartsjobb. Då bedöms 
personen inte vara i behov av en så kallad trygghetsanställning. 

1.5 Övergångar mellan studier och arbete 
Efter etableringstiden har många svårt att finna ett arbete. Det råder stor 
brist på så kallade enkla jobb utan krav på utbildning och erfarenhet. Av de 
som får arbete efter etableringstiden är en majoritet män, enligt 
arbetsförmedlingens (AF) egen statistik. Kvinnor har lättare att klara 
studierna men män har lättare att få arbete efter studierna. 
 
Efter SFI-studier behöver många läsa mer svenska, grundläggande och/eller 
gymnasial, vilket innebär att den enskilde måste ta CSN-lån. Många 
nyanlända är rädda för att ta lån för att studera vidare. AF satsar därför på 
att utöka möjligheten att studera på vuxenutbildningen med aktivitetsstöd. 
AF har även fått ett nytt uppdrag som innebär att fler nyanlända ska 
hänvisas till reguljära utbildningar. 
 
Arbetsmarknadsutbildningar i AFs regi ger ersättning till den enskilde från 
AF och innebär inga kostnader för den enskilde. Studier inom kommunala 
vuxenutbildningen, inklusive yrkesvux-utbildningar, förutsätter däremot att 
den enskilde tar lån via CSN för att finansiera sitt uppehälle under 
studietiden. Medan det främst är män som deltar i arbetsmarknads-
utbildningar i AF:s regi, är det främst kvinnor som deltar på yrkesvux-
utbildningar. Dessa skillnader har lyfts fram bland annat av Lars Stjernqvist 
i hans utredning om planering och dimensionering av gymnasial utbildning 
(SOU 2020:33). 
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1.6 Organisatoriska faktorer 
Efter omorganisationen av AF och utflyttning från lokalkontoret i 
kommunen har ett arbete med att få igång fungerande samverkan mellan 
kommun och AF påbörjats. Samverkansformer finns nu på olika nivåer. 
Trots detta har dialogen kring enskilda individer blivit sämre. Den 
arbetssökande har ingen egen handläggare utan ärendet ska skötas digitalt. 
Detta försvårar samarbetet mellan kommun och AF när det gäller 
planeringen för enskilda individer. Till exempel kräver extratjänster en 
samordning och en långsiktig plan för att personerna ska kunna få en sådan 
anställning. 
 
Det saknas en fungerande instans som arbetar med matchning mellan 
arbetssökande och arbetsgivare. Många arbetsgivare efterfrågar arbetskraft 
samtidigt som arbetslösheten är hög, närmare 10 procent. Det förefaller 
även svårt för arbetsgivare att hitta arbetskraft till så kallade enkla jobb. 
Men även en matchning mellan arbetssökande och lediga utbildningar inom 
till exempel yrkesvux. 
 
I arbetet med personer som inte har full arbetsförmåga eller till och med 
saknar arbetsförmåga helt, saknas numera också en individuell planering 
och dialog med försäkringskassa (FK). 
 
Kommun såväl som andra arbetsgivare har höga utbildningskrav på de flesta 
tjänster, vilket skapar höga trösklar in på arbetsmarknaden. Det blir svårt att 
få det första jobbet för såväl unga som nyanlända. 
 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) menar att kommunernas roll i 
arbetsmarknadspolitiken behöver utvecklas i långsiktiga överenskommelser 
med nya arbetsförmedlingen. En lösning för lokal närvaro är att genom avtal 
möjliggöra för Arbetsförmedlingens personal att verka från en kommuns 
lokaler. Arbetsförmedlingen har i dialog med SKR tagit fram en checklista 
som kan användas för att lokalt sluta överenskommelser om detta. 

2. Förslag på åtgärder 
Åtgärd 1: SFI-undervisningen ska kombineras med andra 
studier eller någon form av praktik/anställning för att motsvara 
en heltidssysselsättning. 
För närvarande omfattar deltagande i SFI 15 timmars lärarledd undervisning 
per vecka i Eslövs kommun. I dagsläget uppbär 136 av 246 personer som är 
inskrivna på SFI ekonomiskt bistånd. Full sysselsättning, 40 timmar i 
veckan, bidrar till bättre kunskaper i svenska och i förlängningen ökade 
möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. 
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Omfattning 
 Studerande på SFI som saknar egen försörjning ska ha en 

heltidssysselsättning. 

Insatser som behövs 
 Vuxenutbildningen utökar möjligheten att läsa så kallade 

orienteringskurser parallellt med studier på SFI. 
 Extratjänster på halvtid. 

Ekonomisk kalkyl 
Utgångspunkt är att detta kan beröra cirka 130 elever som går på SFI deltid 
och på andra halvan uppbär försörjningsstöd alternativ deltar i andra 
vuxenutbildningskurser, därav 30 elever deltar i orienteringskurser och 100 
har en deltids extra tjänst. 

Kostnader Belopp (t kr) 
1 årsarbetare på vuxenutbildningen för 
orienteringskurser 

700  

Uppskattad minskning av försörjningsstöd  

 Kan inte 
skattas 

 

Planerad uppföljning 
 Genomströmning SFI. 

Huvudansvar 
Rektor vuxenutbildningen och enhetschef arbetsmarknadsenheten (AME). 

Åtgärd 2: Vi ska erbjuda 100 extratjänster. Extratjänsterna ska 
vara minst 12 månader per person. Möjlighet finns att få pröva 
på fler arbetsområden om tiden förlängs. 
Prioriterade grupper: Personer som varit långtidsarbetslösa (450 dagar) och 
nyanlända är prioriterade grupper. Extratjänster kan enbart tillsättas inom 
den offentliga sektorn eller inom frivilligorganisationer. 

Omfattning 
 Extratjänster kan vara upp till 36 månader. 
 Arbetsomfattningen måste vara minst 50 procent. Extratjänster kan 

kombineras med studier/SFI. 
 Extratjänsterna får inte ersätta ordinarie personal, och ger därmed 

inga undanträngningseffekter. 

Insatser som behövs 
 AME tar i samverkan med HR och fackliga representanter fram en 

organisatorisk plan för hur dessa tjänster ska administreras och följas 
upp. 

 AME arbetar för att individuella planer som syftar till studier eller 
arbete. Alla som har en extratjänst ska ha en handledare. Målet är att 
personen ska ha en långsiktig sysselsättning efter extratjänsten. 
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 Kommunens samtliga förvaltningar måste ta emot extratjänster som 
eventuellt kan syfta till fortsatt arbete eller till studier inom området. 

 Dialog med arbetsgivare då extratjänst innebär en kostnad för den 
som tar emot personen på en extratjänst. Det handlar om den 
förhöjda arbetsgivaravgiften (3 000-4 000 kronor) om man anställer 
en person på kommunens nivå för lägsta lön (21 000 kronor per 
månad). 

Ekonomisk kalkyl 
Kostnader Belopp (t kr) 
100 extratjänster á omfattning 50 till 100 
procent per tjänst, kostnad per år 

5 000 

Uppskattad minskning av försörjningsstöd  

75 personer med 100 procent försörjningsstöd 8 100 
25 personer ännu ej försörjningsstöd 0 

 
Kostnaden för extratjänster uppgår till cirka 3 000-5 000 kronor per månad 
per heltidstjänst. Resterande del av kostnaden för tjänsten sker genom 
finansiering från Arbetsförmedlingen. Förslagsvis finansierar det 
kostnadsställe i kommunen den kostnad som uppstår för extratjänsten, vilket 
dock kan försvåra möjligheten att hitta extratjänstplatser i kommunen. 
 
Om 75 personer som uppbär försörjningsstöd på 100 procent istället skulle 
få en 100 procent extratjänst: 
 
100 procent minskat försörjningsstöd innebär följande 
kostnadsminskningar; 
 

 ensamhushåll – 9 000 kronor per månad och person. 
 barn i hushåll – går ej att räkna på. 

 
Antagande för kalkylen gällande minskning av försörjningsstöd är att 100 
procent är ensamhushåll. 
 
Vidare tar kalkylen inte höjd för: 
 

 Jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd, vilket innebär att 25 
procent av lön inte ska räknas med i bedömning av försörjningsstöd. 

 Nivå på bostadsbidrag som kan påverkas av lön genom extratjänst. 
 De hushåll som inkluderar barn, vilket är ca 36 procent av hushållen. 

Sannolikheten är stor att en familj med barn inte blir självförsörjande 
om en i hushållet får en extratjänst. Dock sänks försörjningsstödet 
med motsvarande summa som personen får ut i lön. 

 
Det är också viktigt att poängtera att de personer som får en extratjänst 
också blir skattebetalare i Eslövs kommun. 
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Planerad uppföljning 
 Antal personer/hushåll med försörjningsstöd. 
 Summan av utbetalt försörjningsstöd. 
 Genomströmning extratjänster. 

Huvudansvar 
Enhetschef AME 

Åtgärd 3: En social klausul ska finnas vid kommunens 
upphandlingar. 
Vid upphandlingar ska ”Strategisk hållbar anskaffning i Eslövs kommun” 
tillämpas, vilken är en del av kommunens ”Riktlinjer för inköp och 
upphandling”. Strategin innefattar sociala krav, såväl arbetsrätt som 
sysselsättningsfrämjande åtgärder. 
 
Sociala krav i upphandling bör ställas som så kallade ”tillkommande 
kontraktsvillkor”. Det innebär att den anbudsgivare som vinner 
upphandlingen åtar sig att under avtalsperioden uppfylla de krav som ställts 
i upphandlingen. Kraven kan utformas på så sätt att antagen leverantör åtar 
sig fler och fler sysselsättningsfrämjande åtgärder för varje avtalsår. 

Ekonomisk kalkyl 
Kan inte skattas. 

Planerad uppföljning 
 Hur många har fått nystartjobb/praktikplats till följd av sociala 

klausuler i upphandling. 

Huvudansvar 
Avdelningschef (AC) gymnasie- och vuxenutbildningen (GOV) och 
verksamhetschef (VC) Vård och Omsorg 

Åtgärd 4: Vi ska erbjuda 25 nystartsjobb, främst inom det 
privata näringslivet. 
Nystartsjobben kan fungera som ett så kallat instegsarbete för personer som 
har varit arbetslösa en längre tid. Nystartsjobb kan också bli aktuella inom 
branscher som söker personal, men som har svårt att hitta nya medarbetare. 

Omfattning 
 25 personer som har varit arbetslösa en längre tid. 
 Branscher som har svårt att hitta personal. 

Insatser som behövs 
 AME matchar personerna. 
 AME har direktkontakt via näringslivskontoret med det privata 

näringslivet. 
 Matchning utifrån resultat av enkät om rekryteringsbehov från privat 

och idéburen sektor, Kompetensområde Eslöv. 
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Ekonomisk kalkyl 
Kostnader Belopp (t kr) 
Inga som kan skattas för kommunen  
Uppskattad minskning av försörjningsstöd  

12,5 personer med 100 procent försörjningsstöd 1 400 
12,5 personer med 50 procent försörjningsstöd 700 

 
Om 12,5 personer som uppbär försörjningsstöd på 100 procent istället skulle 
få ett 50 procent nystartsjobb och 12,5 personer som uppbär 
försörjningsstöd på 100 procent skulle få ett 100 procent nystartsjobb: 
 
100 procent minskat försörjningsstöd innebär följande 
kostnadsminskningar; 
 

 ensamhushåll – 9 000 kronor per månad och person. 
 barn i hushåll – går ej att räkna på. 

 
50 procent minskat försörjningsstöd innebär följande kostnadsminskningar; 
 

 ensamhushåll – 4 500 kronor per månad och person. 
 barn i hushåll – går ej att räkna på. 

 
Antagande för kalkylen gällande minskning av försörjningsstöd är att 100 
procent är ensamhushåll. 

Planerad uppföljning 
 Antal nystartsjobb och praktikplatser inom näringslivet. 
 Antal personer/hushåll med försörjningsstöd. 
 Summan av utbetalt försörjningsstöd. 

Huvudansvar 
Enhetschef AME 

Åtgärd 5: Vi behöver identifiera de personer som bör få stöd till 
anställning genom någon form av lönebidrag. 
Personer som bedöms ha svårigheter att få ett arbete på den öppna 
arbetsmarknaden på grund av någon form av funktionsnedsättning eller 
sjukdom som bedöms vara permanent. 

Omfattning 
 Samtliga personer som har rätt till utvecklingstjänst, 

lönebidragstjänst eller trygghetsanställning ska få en sådan tjänst. 
 Om det bedöms att en person har behov av någon form av 

trygghetssanställning ska personen inte gå in i en annan 
anställningsform. Fel anställningsform kan gå snabbare, men innebär 
samtidigt att personen i ett senare skede och med nuvarande 
regelverk inte kan komma i fråga för en lönebidragsanställning. 
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Insatser som behövs 
 Enheten för ekonomiskt bistånd (EEB) och AME ska säkerställa att 

adekvata utredningar görs av AF. 
 Kommunens samtliga förvaltningar förutsätts kunna ta emot olika 

former av lönebidragsanställningar, även i form av 
trygghetsanställning, som är en tillsvidaretjänst. 

 AME ska, i samverkan med tillväxtavdelningen, arbeta för att det 
privata näringslivet ska anställa fler personer i någon form av 
lönebidragsanställning. 

Ekonomisk kalkyl 
Kostnader Belopp (t kr) 
Kostnad uppstår beroende på lönebidragets 
omfattning samt arbetsgivare (offentlig eller 
privat) 

Kan ej skattas 

Uppskattad minskning av försörjningsstöd  

10 personer med 75 procent sysselsättning och 
50 procent lönebidrag från AF 

800 

 
Om en person med 100 procent försörjningsstöd och ensamhushåll får 75 
procent sysselsättning och 50 procent lönebidrag genom AF. 
Försörjningsstödet minskar med 75 procent. 
 
75 procent minskat försörjningsstöd innebär följande kostnadsminskningar; 
 

 ensamhushåll – 6 800 kronor per månad och person. 

Planerad uppföljning 
 Antal personer med någon form av lönebidragsanställning. 
 Antal personer/hushåll med försörjningsstöd. 
 Summan av utbetalt försörjningsstöd. 

Huvudansvar 
Enhetschef AME 

Åtgärd 6: Vi ska bemanna ett vägledningscentrum för att ge den 
enskilde god vägledning till arbete och studier. 

Omfattning 
 Varje elev på vuxenutbildningen, inklusive SFI ska träffa en 

vägledare för att upprätta en individuell studieplan. 
Vägledningssamtal och individuell studieplaneringen syftar till att 
minska antalet studieavbrott. 

 Varje inskriven på AME ska få vägledning kring studier som ett 
verktyg för att öka sin framtida kompetens och därmed öka 
möjligheten att gå från försörjningsstöd till egen försörjning. 
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Insatser som behövs 
 Ett vägledningscentrum inrättas, bemannat med studie- och 

yrkesvägledare från vuxenutbildningen och 
arbetsmarknadssekreterare från AME. 

 Avtal med AF om att avdela personalresurser för 
vägledningscentrum under en eller flera dagar varje månad. 

Ekonomisk kalkyl 
Kostnader Belopp (t kr) 
0,5 årsarbetare för studie- och yrkesvägledare 
(Denna kostnad ryms inom Vuxenutbildningens 
befintliga budgetram år 2021) 

300 

Minskad kostnad för försörjningsstöd  

Uppskattad minskning av försörjningsstöd Kan inte 
skattas 

 

Planerad uppföljning 
 Genomströmning SFI 

Huvudansvar 
Rektor vuxenutbildningen. 

Åtgärd 7: Vi ska bemanna ett lärcentrum för att förbättra stödet 
för personer som studerar inom vuxenutbildningen. Elever ska 
få tillgång till datorer och lärarpersonal varje dag utanför sina 
ordinarie lektioner. 

Omfattning 
 Bemanning av lärcentrum med pedagogiskt utbildad personal, lärare 

och/eller specialpedagog, varje för- och eftermiddag vardagar under 
terminstid. 

Insatser som behövs 
 Vuxenutbildningen behöver säkerställa att det finns lärarresurs för 

genomförande. 
 Fungerande datasal med it-support vardagar under terminstid. 

Ekonomisk kalkyl 
Kostnader Belopp (t kr) 
1 årsarbetare lärare inom vuxenutbildningen 
(Denna kostnad ryms inom vuxenutbildningens 
befintliga budgetram år 2021) 

700 

Minskad kostnad för försörjningsstöd  

Uppskattad minskning av försörjningsstöd Kan inte 
skattas 

Planerad uppföljning 
 Genomströmning Vux olika utbildningar 
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Huvudansvar 
Rektor vuxenutbildningen 

Åtgärd 8: Vi ska utveckla och permanenta arbetssätt från projekt 
som Ung kompetens. 
Skolan måste arbeta aktivt för att förebygga avhopp från skolan. Men det 
behövs ändå fler metoder att arbeta med de ungdomar som inte påbörjar 
eller fullföljer sina gymnasiestudier. Framgångsrika metoder behöver 
utvecklas och göras till en del av ordinarie verksamhet inom det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA). 

Omfattning 
 Ett erbjudande till varje elev som inte påbörjar eller fullföljer sina 

gymnasiestudier om möjligheten att få delta i projekt inom ramen för 
KAA. 

Insatser som behövs 
 Ung kompetens eller motsvarande verksamhet blir en självständig 

del av KAA. 

Ekonomisk kalkyl 
Kostnader Belopp (t kr) 
1,0 årsarbetare  
Kringkostnader 

750 
200 

Uppskattad minskning av försörjningsstöd  

20 personer med 100 procent försörjningsstöd 1 000 
 
Detta är idag ett EFS projekt där målet var att få med 60 personer från 
målgruppen. Idag är 66 personer med i projektet. 
 
Om 20 personer som uppbär försörjningsstöd på 100 procent istället skulle 
få en 100 procent sysselsättning. 100 procent minskat försörjningsstöd 
innebär följande kostnadsminskningar; 
 

 hemmaboende - 4 000 kronor per månad och person. 

Planerad uppföljning 
 Genomströmning Ung kompetens 

Huvudansvar 
Enhetschef AME, mångfaldsstrateg tillväxtavdelningen. 

Åtgärd 9: EEB ska anställa en integrationspedagog. 
För att förbättra integrationen och stödja nyanlända att snabbare komma ut 
på arbetsmarknaden ska en integrationspedagog anställas av EEB. Detta ska 
leda till kortare ledtider för nyanlända att bli folkbokförda, att bli inskrivna 
på arbetsförmedlingen och påbörja studier i svenska. Barn börjar förskola 
och skola snabbare, vilket också påskyndar vuxnas möjlighet att påbörja 
studier och komma ut i arbete. 

23 ( 132 )



13 

Omfattning 
Samtliga nyanlända ska få ett direkt praktiskt stöd från första dag i Eslöv. 

Insatser som behövs 
 En integrationspedagog anställs av EEB för att vägleda och lotsa 

nyanlända familjer till berörda myndigheter. 
 Stödet som ges av kommunen och andra myndigheter ska vara 

individ- och behovsanpassat och alltid ha fokus på ett ökat 
individuellt ansvar. 

Ekonomisk kalkyl 
Kostnader Belopp (t kr) 
1 årsarbetare  600 
Uppskattad minskning av försörjningsstöd  

Går ej att skatta  
 
Tidsperioden från bosatt till försörjning genom etablering varierar mellan 
två till 18 månader. En integrationspedagog kan minska tiden som den 
nyanlände har försörjningsstöd i avvaktan på etableringsersättning. 
 
2020 mottog Eslöv 53 nyanlända (anvisade, kvot och anhöriginvandring). 
OBS nyanlända med stor familj kanske inte blir helt självförsörjande pga. 
behov av stor bostad – hög hyra. 

Planerad uppföljning 
 Utvärdering av tjänsten. 
 Tid från inskrivning EEB till utskrivning AME/alternativt 

genomströmning EEB. 

Huvudansvar 
Enhetschef EEB 

Åtgärd 10: Varje ny sökande till EEB ska ha sitt första 
inskrivningssamtal med en socialsekreterare och en 
arbetsmarknadssekreterare. 
Utgångspunkten för varje ny individ som söker ekonomiskt bistånd ska 
vara: 

 Varför kan du inte försörja dig själv? 
 Varför har du inte ett arbete? 
 Finns det några hinder? 
 Hur kan vi hjälpa dig att komma närmare arbetsmarknaden? 

Omfattning 
 Samtliga nya klienter inom EEB. 

Insatser som behövs 
 Varje klients första samtal vid ansökan till EEB ska vara ett möte där 

såväl socialsekreterare som arbetsmarknadssekreterare deltar. 
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 Arbetsmarknadssekreterare kommer in tidigare, kanske redan innan 
det är aktuellt med en insats från AME. 

Planerad uppföljning 
 Genomströmning EEB. 
 Genomströmning AME. 

Huvudansvar 
Enhetschef EEB och enhetschef AME 

Åtgärd 11: Vi behöver identifiera de personer som bör få stöd till 
att få sjukersättning. 

Omfattning 
 Personer som bedöms inte kunna stå till arbetsmarknadens 

förfogande. 

Insatser som behövs 
 EEB och AME ska se till att adekvata utredningar görs av AF, 

sjukvården och FK. 
 EEB ska arbeta utifrån ett coachande, aktivt arbetssätt för att 

säkerställa att individen besöker adekvata myndigheter. 

Ekonomisk kalkyl 
Kostnader Belopp (t kr) 
1 årsarbetare  600 
Uppskattad minskning av försörjningsstöd  

20 personer 2160 
 
Beräkningar i enlighet med under åtgärd 2. 

Planerad uppföljning 
 Antal personer/hushåll med försörjningsstöd 
 Summan av utbetalt försörjningsstöd 

Huvudansvar 
Enhetschef EEB 

Åtgärd 12: Vi ska finna annan sysselsättning för gruppen av 
individer som har svårigheter att klara av studier inom SFI. 
En grupp av elever på SFI har stora svårigheter att klara sina studier på SFI 
till och med nivå D, vilket fordras för fortsatta studier inom 
vuxenutbildningen. SFI på nivå D är också den lägstanivå som många 
gånger efterfrågas av arbetsgivare. 

Omfattning 
 En betydande och växande grupp elever som har svårigheter att klara 

studier till och med nivå D på SFI. Gruppen får avbrott från sina 
studier, i enlighet med rådande styrdokument, men återkommer för 
att anmäla sig på nytt efter krav från EEB. 
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Insatser 
 Inom ramen för ”skolverksprojektet” ska en person projektanställas 

för att utveckla metoder för att arbeta med språkstärkande och 
språkutvecklande arbetssätt riktade till denna grupp. Projektet ska 
pågå under ett år och resultatet ska implementeras i ordinarie 
verksamhet. 

Ekonomisk kalkyl 
Kan inte skattas 

Planerad uppföljning 
 Planerat projekt avslutas med förslag på åtgärder inom befintlig 

verksamhet 

Huvudansvar 
AC GOV
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Sammanträdesprotokoll 
2021-06-16 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 77    VoO.2021.0178 

Från försörjningsstöd till egen försörjning - en strategisk plan för 
Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
En arbetsgrupp bestående av olika kompetenser inom Vård- och omsorgsnämnden 
och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har under ett års tid arbetat med att ta 
fram en strategisk plan. Uppdraget har varit att minska försörjningsstödet samt öka 
egenförsörjningsstödet i Eslövs kommun. Arbetet har letts av en styrgrupp bestående 
av respektive förvaltningschef. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Från försörjningsstöd till egen försörjning - en strategisk plan 

för Eslövs kommun 
 Från försörjningsstöd till egen försörjning - strategisk plan för Eslövs kommun 
 

Beredning 
Planen har kunnat förverkligas genom brett samarbete mellan såväl de båda berörda 
förvaltningarna som övriga förvaltningar inom kommunen. Det har dessutom varit en 
viktig samverkan med Kommunal och Arbetsförmedlingen. 
 
I oktober månad 2020 uppbär 1316 personer försörjningsstöd i Eslövs kommun. Av 
dessa är 780 personer över 18 år och de ska därmed stå till arbetsmarknadens 
förfogande. Av dessa är 378 personer inskrivna i etableringen eller har precis avslutat 
den. Antalet individer i försörjningsstöd per månad, liksom summan, har varit 
konstant under de senaste åren. Kostnaden för försörjningsstödet uppgår till 3,5 
miljoner under oktober 2020, trots rådande omständigheter med pandemin. 
 
I planen beskrivs tolv olika förslag på aktiviteter som på sikt kan bidra till att bromsa 
ökningen av försörjningsstödet och öka graden av egen försörjning. Vi inleder med 
att beskriva och analysera de fem områden som vi bedömer att, var för sig eller i 
kombinationer, kan förklara varför försörjningsstödet befinner sig på en konstant 
nivå. 
 
Förverkligandet av planen förutsätter att fortsatt samverkan sker i de båda 
förvaltningarna och att styrgruppen fortsätter leda arbetet. 

Beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att: 
- anta den strategiska planen 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-06-16 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

- att föreslå att kommunstyrelsen svarar för merkostnaden för 100 extratjänster i 
åtgärd 2 
- att förslå kommunstyrelsen att svara för förstärkning av en 100% tjänst 
integrationspedagog 

Ej deltagande i beslut 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Ann Marie Mattsson                                       Eslöv 2021-05-25 
T.f. Avdelningschef GOV              
Ingrid Westerlund,              
Verksamhetschef VoO 

 

Från försörjningsstöd till egen försörjning 
En strategisk plan för Eslövs kommun 
 

1. Bakgrund 
I oktobermånad 2020 uppbär 1316 personer försörjningsstöd i 
Eslövs kommun. Av dessa är 780 personer över 18 år och de ska 
därmed stå till arbetsmarknadens förfogande. Av dessa är 378 
personer inskrivna i etableringen eller har precis avslutat den. 
Antalet individer i försörjningsstöd per månad, liksom summan, har 
varit konstant under de senaste åren. Kostnaden för 
försörjningsstödet uppgår till 3,5 miljoner under oktober 2020. 
Trycket på ekonomiskt bistånd har dock inte ökat under 2020, trots 
rådande omständigheter med pandemin. 

Det finns flera olika förklaringar till individers behov av 
försörjningsstöd, såsom ofullständig eller oavslutad skolgång, 
bristande integration,  ofullständig eller oavslutad SFI, psykosociala 
faktorer, övergångar mellan arbete och studier samt organisatoriska 
faktorer. Dessutom ser vi att arbetsmarknaden ställer höga krav på 
goda svenskkunskaper, helst på gymnasienivå. 

I det följande kommer vi beskriva tolv olika förslag på aktiviteter 
som på sikt kan bidra till att bromsa ökningen av försörjningsstödet 
och öka graden av egen försörjning. Vi inleder med att beskriva och 
analysera de fem områden som vi bedömer att, var för sig eller i 
kombinationer, kan förklara varför försörjningsstödet befinner sig på 
en konstant  nivå.   
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1.1 Ofullständig eller oavslutad skolgång 

Varje år slutar 10-15 % av alla 16-åringar grundskolan utan 
behörighet till gymnasiet. I Eslöv handlar det om mellan 40 och 60 
ungdomar varje år. Ungefär hälften av dessa blir aktuella för 
Introduktionsprogrammen IM-A (individuellt alternativ) och IM-S 
(språk). De ungdomar som inte påbörjar  gymnasiestudier faller 
istället under det kommunala aktivitetsansvaret. Många av dessa 
ungdomar har en komplex bakgrund, vilket kan innebära höga 
trösklar för att återgå till studier.  

För att, som nyanländ, uppnå behörighet till ett nationellt program i 
gymnasieskolan kan det  krävas flera års studier i svenska, men även 
andra ämnen på IM-S. På IM-S kan enbart en elev gå som har bott 
mindre än fyra år i Sverige. De elever som har bott längre än fyra år 
i Sverige kan då istället bli aktuella för IM-A. 

1.2 Bristande integration 

Utan svenskt personnummer kan en nyanländ  inte påbörja 
etableringsprogrammet, vilket betyder att den nyanlända  inte får  
ersättning från arbetsförmedlingen. I avvaktan på att 
etableringsprogrammet kan påbörjas är det  kommunens ansvar  att 
bära kostnaden för den nyanländes försörjning. Kommunen ersätts 
för kostnaderna för ekonomiskt bistånd i efterhand, men inte fullt ut. 
Det uppstår alltså en kostnad för kommunen före etableringstiden. 

Utan svenskt personnummer kan en nyanländ inte heller påbörja SFI 
- och språket är nyckeln för arbete och integration.  

Sedan hösten 2018 saknar Eslövs kommun en integrationspedagog 
vilket innebär att det kan ta längre tid för nyanlända att folkbokföra 
sig, skriva in sina barn på förskola/skola – och få kontakt med 
aktuella myndigheter,  eftersom den nyanlände saknar kunskap om 
hur de ska göra. Utan stöd tar det längre tid. 

Nyanlända upplever stress när de inte förstår vad som förväntas av 
dem och inte vet hur de ska göra vilket påverkar inlärningsförmåga 
och anpassning till nytt samhälle.  Samtidigt tar barn och ungdomar, 
som lättare kan etablera sig i samhället genom skola och 
fritidsaktiviteter, på sig ett större ansvar för familjen. 

80 % av de nyanlända som lämnade etableringsprogrammet 2019  
gick inte vidare till arbete eller fortsatta studier.  
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1.3 Oavslutad SFI 

Vuxenutbildningen har 246 inskrivna elever på SFI (2020-11-27) 
varav 136 uppbär försörjningsstöd. I Eslöv erbjuds 15 timmars 
lärarledd undervisning på SFI per vecka. 

Många av SFI-deltagarna saknar utbildning eller har låg 
utbildningsnivå. Som exempel kan nämnas att var femte kvinna som 
kom saknade någon form av utbildning. vilket framkommer i den 
kartläggning som vuxenutbildningen gör innan en elev påbörjar sina 
studier i SFI. Kartläggningen syftar bland annat till att nivågruppera 
SFI-deltagarna inför utbildningsstart. 

Många går in och ut i SFI-studier och studietiden är längre än 
etableringstiden. En elev som saknar förutsättningar att tillgodogöra 
sig utbildningen eller inte bedöms kunna tillgodogöra sig 
utbildningen  eller som har oanmäld  frånvaro kan behöva avsluta 
sina  studier (Förordning om kommunal vuxenutbildning, 7 kap, 1§ 
samt Skollagen 20 kap, 9 § andra stycket) . Eleven får ett så kallat 
avbrott från sina studier. 

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att det i socialtjänstlagen ska 
införas ett tillägg om att den enskilde ska delta i SFI för att få 
försörjningsstöd. Lagändringen föreslås träda i kraft 2021-04-01.  
Enligt regeringens mening bör socialnämnden besluta om en annan 
lämplig insats för att stärka den enskildes möjlighet till försörjning i 
de fall där huvudmannen beslutat om att utbildningen ska upphöra 
på grund av bristande förutsättningar eller för att den enskilde inte 
gör tillfredsställande framsteg. Socialtjänstens frihet att anpassa 
insatserna till den enskildes behov, vägt mot kommunernas 
förutsättningar att tillhandahålla insatser, förändras inte genom 
förslaget jämfört med vad som gäller i dag enligt 3 kap 5 § SoL 

En stor grupp av de studerande på SFI har svårigheter att fullfölja 
hela SFI på grund av bristande grundförutsättningar, bristande 
skolbakgrund, ekonomiska faktorer, familjeskäl, bristande 
motivation  och psykosociala faktorer. Eslövs kommun eller annan 
myndighet har i dagsläget inga åtgärder som är anpassade för denna 
grupp.  
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1.4 Psykosociala faktorer 

Missbruk, psykiatrisk problematik inklusive neuropsykiatriska 
funktionshinder och kognitiva svårigheter kräver en tät samverkan 
med försäkringskassan och sjukvården. Dessa två myndigheter är 
också av stor vikt när det gäller rehabilitering av enskilda individer.  
Det är av stor vikt att identifiera dessa personer så att de kan beredas 
utvecklingstjänst, lönebidrag eller eventuellt en 
tillsvidareanställning som trygghetsanställd. En person kan inte få 
någon av dessa anställningar om hen har haft och fullföljt en annan 
typ av anställning, till exempel nystartsjobb. Då bedöms personen 
inte vara i behov av en så kallad trygghetsanställning.  

 

1.5 Övergångar mellan studier och arbete 

Efter etableringstiden har många svårt att finna ett arbete.  Det råder 
stor brist på så kallade enkla jobb utan krav på utbildning och 
erfarenhet. Av de som får arbete efter etableringstiden är en 
majoritet män, enligt AF:s egen statistik. Kvinnor har lättare att 
klara studierna men män har lättare att få arbete efter studierna.  

Efter SFI-studier behöver många läsa mer svenska, grundläggande 
och/eller gymnasial, vilket innebär att den enskilde måste ta CSN-
lån. Många nyanlända är rädda för att ta lån för att studera vidare. 
Arbetsförmedlingen satsar därför på att utöka möjligheten att 
studera på vuxenutbildningen med aktivitetsstöd. 
Arbetsförmedlingen har även fått ett nytt uppdrag som innebär att 
fler nyanlända ska hänvisas till reguljära utbildningar. 

Arbetsmarknadsutbildningar i AF:s regi ger ersättning till den 
enskilde från AF, och innebär inga kostnader för den enskilde. 
Studier inom kommunala vuxenutbildningen, inklusive 
yrkesvuxutbildningar, förutsätter däremot att den enskilde tar lån via 
CSN för att finansiera sitt uppehälle under studietiden. Medan det 
främst är män som deltar i arbetsmarknadsutbildningar i AF:s regi, 
är det främst kvinnor som deltar på yrkesvuxutbildningar. Dessa 
skillnader har lyfts fram bland annat av Lars Stjernqvist i hans 
utredning om planering och dimensionering av gymnasial utbildning 
(SOU 2020:33).  
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1.6 Organisatoriska faktorer 

Efter omorganisationen av AF och utflyttning från lokalkontoret i 
kommunen har ett arbete med att få igång fungerande samverkan 
mellan kommun och AF påbörjats. Samverkansformer finns nu på 
olika nivåer. Trots detta har dialogen kring enskilda individer blivit 
sämre. Den arbetssökande har ingen egen handläggare utan ärendet 
ska skötas digitalt. Detta försvårar  samarbetet mellan kommun och 
AF när det gäller planeringen för enskilda individer. Till exempel 
kräver  extratjänster en samordning och en långsiktig plan för att 
personerna ska kunna få en sådan anställning. 

Det saknas en fungerande instans som arbetar med matchning 
mellan arbetssökande och arbetsgivare. Många arbetsgivare 
efterfrågar arbetskraft samtidigt som arbetslösheten är hög, närmare 
10 %.  Det förefaller även svårt för arbetsgivare att hitta arbetskraft 
till så kallade enkla jobb. Men även en matchning mellan 
arbetssökande och lediga utbildningar inom till exempel yrkesvux. 

I arbetet med personer som inte har full arbetsförmåga eller till och 
med saknar arbetsförmåga helt, saknas numera också en individuell 
planering och dialog med FK. 

Kommun såväl som andra arbetsgivare har höga utbildningskrav på 
de flesta tjänster, vilket skapar höga trösklar in på arbetsmarknaden. 
Det blir svårt att få det första jobbet för såväl unga som nyanlända. 

SKR menar att kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken 
behöver utvecklas i långsiktiga överenskommelser med nya 
arbetsförmedlingen. En lösning för lokal närvaro är att genom avtal 
möjliggöra för Arbetsförmedlingens personal att verka från en 
kommuns lokaler. Arbetsförmedlingen har i dialog med SKR tagit 
fram en checklista som kan användas för att lokalt sluta 
överenskommelser om detta. 
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2. Förslag på åtgärder 
Åtgärd 1: SFI-undervisningen ska kombineras med andra 
studier eller någon form av praktik/anställning för att motsvara 
en heltidssysselsättning. 

För närvarande omfattar deltagande i SFI 15 timmars lärarledd 
undervisning per vecka i Eslövs kommun. I dagsläget uppbär 136 av 
246 personer som är inskrivna på SFI ekonomiskt bistånd. Full 
sysselsättning, 40 timmar i veckan, bidrar till bättre kunskaper i 
svenska och i förlängningen ökade möjligheter att komma ut på 
arbetsmarknaden. 

Omfattning: 
- Studerande på SFI som saknar egen försörjning ska ha en 

heltidssysselsättning. 
 
Insatser som behövs: 

- Vuxenutbildningen utökar möjligheten att läsa så kallade 
orienteringskurser parallellt med studier på SFI. 

- Extratjänster på halvtid.  
 
Ekonomisk kalkyl 
Utgångspunkt är att detta kan beröra cirka 130 elever som deltar går 
på SFI deltid och på andra halvan uppbär försörjningsstöd alternativ 
deltar i andra vuxenutbildningskurser, därav 30 elever deltar i 
orienteringskurser och 100 har en deltids extra tjänst.  

Kostnader Belopp (t kr) 

1 årsarbetare på vuxenutbildningen för 
orienteringskurser 

700  

Uppskattad minskning av försörjningsstöd 
 

 Kan inte skattas 
 

Planerad uppföljning: 
- Genomströmning SFI 

 
Huvudansvar: 
Rektor vuxenutbildningen och enhetschef AME. 
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Åtgärd 2: Vi ska erbjuda 100 extratjänster. Extratjänsterna ska 
vara minst 12 månader per person. Möjlighet finns att få pröva på 
fler arbetsområden om tiden förlängs. 

Prioriterade grupper: Personer som varit långtidsarbetslösa (450 dagar) 
och nyanlända är prioriterade grupper. Extratjänster kan enbart tillsättas 
inom den offentliga sektorn eller inom frivilligorganisationer. 

Omfattning: 
- Extratjänster kan vara upp till 36 månader. 
- Arbetsomfattningen måste vara minst 50%. Extratjänster kan 

kombineras med studier/SFI. 
- Extratjänsterna får inte ersätta ordinarie personal, och ger därmed 

inga undanträngningseffekter. 
 
Insatser som behövs: 

- AME tar i samverkan med HR och fackliga representanter fram en 
organisatorisk plan för hur dessa tjänster ska administreras och följas 
upp.  

- AME arbetar för att individuella planer som syftar till studier eller 
arbete. Alla som har en extratjänst ska ha en handledare. Målet är att 
personen ska ha en långsiktig sysselsättning efter extratjänsten. 

- Kommunens samtliga förvaltningar måste ta emot extratjänster som 
eventuellt kan syfta till fortsatt arbete eller till studier inom området. 

- Dialog med arbetsgivare då extratjänst innebär en kostnad för den 
som tar emot personen på en extratjänst. Det handlar om den 
förhöjda arbetsgivaravgiften (3000-4000 kr om man anställer en 
person på kommunens nivå för lägsta lön (21 000 kr/mån). 

 

Ekonomisk kalkyl 

Kostnader Belopp (t kr) 

100 extratjänster á omfattning 50 till 100 % per 
tjänst, kostnad per år 

5 000 

Uppskattad minskning av försörjningsstöd 
 

75 personer med 100 % försörjningsstöd 8 100 

25 personer ännu ej försörjningsstöd 0 
Kostnaden för extratjänster uppgår till cirka 3 000-5 000 SEK per 
månad per heltidstjänst. Resterande del av kostnaden för tjänsten sker 
genom finansiering från Arbetsförmedlingen. Förslagsvis finansierar 
det kostnadsställe i kommunen den kostnad som uppstår för 
extratjänsten, vilket dock kan försvåra möjligheten att hitta  
extratjänstplatser i kommunen.  

Om 75 personer som uppbär försörjningsstöd på 100 % istället skulle 
få en 100 % extratjänst:  
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100% minskat försörjningsstöd innebär följande 
kostnadsminskningar; 

 ensamhushåll – 9 000 SEK per månad och person.  
 barn i hushåll – går ej att räkna på. 

 
Antagande för kalkylen gällande minskning av försörjningsstöd är 
att 100 % är ensamhushåll.  

 
Vidare tar kalkylen inte höjd för:  

 Jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd, vilket innebär att 25% av 
lön inte ska räknas med i bedömning av försörjningsstöd.  

 Nivå på bostadsbidrag som kan påverkas av lön genom extratjänst.  
 De hushåll som inkluderar barn, vilket är ca 36 % av hushållen. 

Sannolikheten är stor att en familj med barn inte blir självförsörjande 
om en i hushållet får en extratjänst. Dock sänks försörjningsstödet 
med motsvarande summa som personen får ut i lön.  

  
Det är också viktigt att poängtera att de personer som får en extratjänst 
också blir skattebetalare i Eslövs kommun. 

 
Planerad uppföljning: 

- Antal personer/hushåll med försörjningsstöd 
- Summan av utbetalt försörjningsstöd 
- Genomströmning extratjänster 

 
Huvudansvar: 
Enhetschef AME 
 

 

Åtgärd 3: En social klausul ska finnas vid kommunens 
upphandlingar.  

Vid upphandlingar ska ”Strategisk hållbar anskaffning i Eslövs 
kommun” tillämpas, vilken är en del av kommunens ”Riktlinjer för 
inköp och upphandling”. Strategin innefattar sociala krav, såväl 
arbetsrätt som sysselsättningsfrämjande åtgärder. 

Sociala krav i upphandling bör ställas som så kallade ”tillkommande 
kontraktsvillkor”. Det innebär att den anbudsgivare som vinner 
upphandlingen åtar sig att under avtalsperioden uppfylla de krav som 
ställts i upphandlingen. Kraven kan utformas på så sätt att antagen 
leverantör åtar sig fler och fler sysselsättningsfrämjande åtgärder för 
varje avtalsår. 
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Ekonomisk kalkyl 

Kan inte skattas 

 
Planerad uppföljning: 
- Hur många har fått nystartjobb/praktikplats till följd av sociala 

klausuler i upphandling. 
 
Huvudansvar: 
AC GOV och VC VoO 

 

Åtgärd 4: Vi ska erbjuda 25 nystartsjobb, främst inom det privata 
näringslivet. 

Nystartsjobben kan fungera som ett så kallat instegsarbete för personer 
som har varit arbetslösa en längre tid. Nystartsjobb kan också bli 
aktuella inom branscher som söker personal, men som har svårt att hitta 
nya medarbetare. 

 
Omfattning: 
- 25 personer som har varit arbetslösa en längre tid. 
- Branscher som har svårt att hitta personal. 

 
Insatser som behövs: 
- AME matchar personerna.  
- AME har direktkontakt via näringslivskontoret med det privata 

näringslivet. 
- Matchning utifrån resultat av enkät om rekryteringsbehov från privat 

och idéburen sektor, Kompetensområde Eslöv. 
 
Ekonomisk kalkyl 

Kostnader Belopp (t kr) 

Inga som kan skattas för kommunen  

Uppskattad minskning av försörjningsstöd 
 

12,5 personer med 100 % försörjningsstöd 1 400 

12,5 personer med 50 % försörjningsstöd 700 
Om 12,5 personer som uppbär försörjningsstöd på 100 % istället        
skulle få ett 50 % nystartsjobb och 12,5 personer som uppbär 
försörjningsstöd på 100 % skulle få ett 100 % nystartsjobb: 

 
100% minskat försörjningsstöd innebär följande 
kostnadsminskningar; 

 ensamhushåll – 9 000 SEK per månad och person.  
 barn i hushåll – går ej att räkna på. 
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50% minskat försörjningsstöd innebär följande kostnadsminskningar; 
 ensamhushåll - 4 500 SEK per månad och person.  
 barn i hushåll – går ej att räkna på. 

 
Antagande för kalkylen gällande minskning av försörjningsstöd är att 
100 % är ensamhushåll.  

 
Planerad uppföljning: 
- Antal nystartsjobb och praktikplatser inom näringslivet 
- Antal personer/hushåll med försörjningsstöd 
- Summan av utbetalt försörjningsstöd 

 
 
Huvudansvar: 
Enhetschef AME 
 
 

 

Åtgärd 5: Vi behöver identifiera de personer som bör få stöd till 
anställning genom någon form av  lönebidrag. 

 
Personer som bedöms ha svårigheter att få ett arbete på den öppna 
arbetsmarknaden på grund av någon form av funktionsnedsättning eller 
sjukdom som bedöms vara permanent.  

 
Omfattning 
- Samtliga personer som har rätt till utvecklingstjänst, 

lönebidragstjänst eller trygghetsanställning ska få en sådan tjänst.  
- Om det bedöms att en person har behov av någon form av 

trygghetssanställning ska personen inte gå in i en annan 
anställningsform. Fel anställningsform kan gå snabbare, men innebär 
samtidigt att personen i ett senare skede och med nuvarande 
regelverk inte kan komma i fråga för en lönebidragsanställning. 

 
Insatser som behövs: 
- EEB och AME ska säkerställa att adekvata utredningar görs av AF. 
- Kommunens samtliga förvaltningar förutsätts kunna ta emot olika 

former av lönebidragsanställningar, även i form av 
trygghetsanställning, som är en tillsvidaretjänst. 

- AME ska, i samverkan med Tillväxtavdelningen, arbeta för att det 
privata näringslivet ska anställa fler personer i någon form av 
lönebidragsanställning. 
 

Ekonomisk kalkyl 

Kostnader Belopp (t kr) 
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Kostnad uppstår beroende på lönebidragets 
omfattning samt arbetsgivare (offentlig eller privat) 

Kan ej skattas 

Uppskattad minskning av försörjningsstöd 
 

10 personer med 75 % sysselsättning och 50 % 
lönebidrag från AF 

800 

 

Om en person med 100 % försörjningsstöd och ensamhushåll får 75 
% sysselsättning och 50 % lönebidrag genom AF. Försörjningsstödet 
minskar med 75 %. 

75% minskat försörjningsstöd innebär följande kostnadsminskningar; 
 ensamhushåll – 6 800 SEK per månad och person.  

 
Planerad uppföljning: 
- Antal personer med någon form av lönebidragsanställning 
-  Antal personer/hushåll med försörjningsstöd 
- Summan av utbetalt försörjningsstöd 

 
Huvudansvar: 
Enhetschef AME 
 

 

Åtgärd 6: Vi ska bemanna ett vägledningscentrum för att ge den 
enskilde god vägledning till arbete och studier. 

 
Omfattning 
- Varje elev på vuxenutbildningen, inklusive SFI ska träffa en 

vägledare för att upprätta en individuell studieplan. 
Vägledningssamtal och individuell studieplaneringen syftar till att 
minska antalet studieavbrott. 

- Varje inskriven på AME ska få vägledning kring studier som ett 
verktyg för att öka sin framtida kompetens och därmed öka 
möjligheten att gå från försörjningsstöd till egen försörjning. 
 

Insatser som behövs: 
- Ett vägledningscentrum inrättas, bemannat med studie- och 

yrkesvägledare från vuxenutbildningen och 
arbetsmarknadssekreterare från AME. 

- Avtal med AF om att avdela personalresurser för 
vägledningscentrum under en eller flera dagar varje månad. 

 
Ekonomisk kalkyl 

Kostnader Belopp (t kr) 

0,5 årsarbetare för studie- och yrkesvägledare 300 
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(Denna kostnad ryms inom Vuxenutbildningens 
befintliga budgetram år 2021) 

Minskad kostnad för försörjningsstöd 
 

Uppskattad minskning av försörjningsstöd Kan inte skattas 
 

      Planerad uppföljning: 
- Genomströmning SFI 

 
Huvudansvar: 
Rektor vuxenutbildningen 

 
 

Åtgärd 7: Vi ska bemanna ett lärcentrum för att förbättra stödet 
för personer som studerar inom vuxenutbildningen. Elever ska få 
tillgång till datorer och lärarpersonal varje dag utanför sina 
ordinarie lektioner. 

 
Omfattning 
- Bemanning av lärcentrum med pedagogiskt utbildad personal, lärare 

och/eller specialpedagog, varje för- och eftermiddag vardagar under 
terminstid. 
 

Insatser som behövs: 
- Vuxenutbildningen behöver säkerställa att det finns lärarresurs  för 

genomförande. 
- Fungerande datasal med it-support vardagar under terminstid. 
 
Ekonomisk kalkyl 

Kostnader Belopp (t kr) 

1 årsarbetare lärare inom vuxenutbildningen 

(Denna kostnad ryms inom Vuxenutbildningens 
befintliga budgetram år 2021) 

700 

Minskad kostnad för försörjningsstöd 
 

Uppskattad minskning av försörjningsstöd Kan inte skattas 
 
     Planerad uppföljning: 

- Genomströmning Vux olika utbildningar 
 
Huvudansvar: 
Rektor vuxenutbildningen 
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Åtgärd 8: Vi ska utveckla och permanenta  arbetssätt från  
projekt som Ung kompetens. 

Skolan måste arbeta aktivt för att förebygga avhopp från skolan. Men 
det behövs ändå fler metoder att arbeta med de ungdomar som inte 
påbörjar  eller fullföljer sina gymnasiestudier. Framgångsrika metoder 
behöver utvecklas och göras till en del av ordinarie verksamhet inom det 
kommunala aktivitetsansvaret (KAA). 

 
Omfattning 

- Ett erbjudande till varje elev som inte påbörjar eller fullföljer sina 
gymnasiestudier om möjligheten att få delta i projekt inom ramen för 
KAA. 
 

Insatser som behövs: 
- Ung kompetens eller motsvarande verksamhet blir en självständig 

del av KAA. 
 

Ekonomisk kalkyl 

Kostnader Belopp (t kr) 

1,0 årsarbetare  

Kringkostnader 

750 

200 

Uppskattad minskning av försörjningsstöd 
 

20 personer med 100 % försörjningsstöd 1 000 
 

Detta är idag ett EFS projekt där målet var att få med 60 personer från 
målgruppen. Idag är 66 personer med i projektet.  

Om 20 personer som uppbär försörjningsstöd på 100 % istället skulle få 
en 100 % sysselsättning. 100% minskat försörjningsstöd innebär 
följande kostnadsminskningar; 

 hemmaboende - 4 000 SEK per månad och person. 
 

Planerad uppföljning: 
- Genomströmning Ung kompetens 

 
Huvudansvar: 
Enhetschef AME, mångfaldsstrateg tillväxtavdelningen 
 

 

Åtgärd 9: EEB ska anställa en integrationspedagog. 
För att förbättra integrationen och stödja nyanlända att snabbare komma 
ut på arbetsmarknaden ska en integrationspedagog anställas av EEB. 
Detta ska leda till kortare ledtider för nyanlända att bli folkbokförda, att 
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bli inskrivna på arbetsförmedlingen och påbörja studier i svenska. Barn 
börjar  förskola och skola snabbare, vilket också påskyndar vuxnas 
möjlighet att påbörja studier och komma ut i arbete. 

 
Omfattning 
- Samtliga nyanlända ska få ett direkt praktiskt stöd från första dag i 

Eslöv. 
 

Insatser som behövs: 
- En integrationspedagog anställs av EEB för att vägleda och lotsa 

nyanlända familjer till berörda myndigheter. 
- Stödet som ges av kommunen och andra myndigheter ska vara 

individ- och behovsanpassat och alltid ha fokus på ett ökat 
individuellt ansvar. 
 

Ekonomisk kalkyl 
Kostnader Belopp (t kr) 

1 årsarbetare  600 

Uppskattad minskning av försörjningsstöd 
 

Går ej att skatta  
 

Tidsperioden från bosatt till försörjning genom etablering varierar 
mellan två till 18 månader. En integrationspedagog kan minska tiden 
som den nyanlände har försörjningsstöd i avvaktan på 
etableringsersättning.  
2020 mottog Eslöv 53 nyanlända (anvisade, kvot och 
anhöriginvandring). OBS nyanlända med stor familj kanske inte blir helt 
självförsörjande pga. behov av stor bostad – hög hyra. 

 
Planerad uppföljning: 
- Utvärdering av tjänsten 
- Tid från inskrivning EEB till utskrivning AME/alternativt 

genomströmning EEB 
 

 
Huvudansvar: 
Enhetschef EEB 
 

Åtgärd 10: Varje ny sökande till EEB ska ha sitt första 
inskrivningssamtal med en socialsekreterare och en 
arbetsmarknadssekreterare 

 
Utgångspunkten för varje ny individ som söker ekonomiskt bistånd ska 
vara:  
- Varför kan du inte försörja dig själv?  
- Varför har du inte ett arbete?  
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- Finns det några hinder?  
- Hur kan vi hjälpa dig att komma närmare arbetsmarknaden? 

 
Omfattning 

- Samtliga nya klienter inom EEB. 
 

Insatser som behövs: 
- Varje klients första samtal vid ansökan om EEB ska vara ett  möte 

där såväl socialsekreterare som arbetsmarknadssekreterare deltar. 
- Arbetsmarknadssekreterare kommer in tidigare, kanske redan innan 

det är aktuellt med en insats från AME. 
 
 
 
Planerad uppföljning 
 

- Genomströmning  EEB 
- Genomströmning AME 

 
Huvudansvar: 
Enhetschef EEB och enhetschef AME 

 

Åtgärd 11: Vi behöver identifiera de personer som bör få stöd till 
att få sjukersättning. 

 
Omfattning 
- Personer som bedöms inte kunna stå till arbetsmarknadens 

förfogande. 
 

Insatser som behövs: 
- EEB och AME ska se till att adekvata utredningar görs av 

AF, sjukvården  och FK. 
- EEB ska arbeta utifrån ett coachande, aktivt arbetssätt för att säkerställa 

att individen besöker  adekvata myndigheter. 
 
Ekonomisk kalkyl 
 
 
 
 

Kostnader Belopp (t kr) 

1 årsarbetare  600 

Uppskattad minskning av försörjningsstöd 
 

20 personer 2160 
 
Beräkningar i enlighet med under åtgärd 2. 
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Planerad uppföljning 
- Antal personer/hushåll med försörjningsstöd 
- Summan av utbetalt försörjningsstöd 

 
Huvudansvar: 
Enhetschef EEB 
 

 
 

Åtgärd 12: Vi ska finna annan sysselsättning för gruppen av 
individer som har svårigheter att klara av studier inom SFI. 
 
En grupp av elever på SFI har stora svårigheter att klara sina studier på 
SFI till och med nivå D, vilket fordras för fortsatta studier inom 
vuxenutbildningen. SFI på nivå D är också den lägstanivå som många 
gånger efterfrågas av arbetsgivare.  
 
Omfattning: 

- En betydande och växande grupp elever som har svårigheter 
att klara studier till och med nivå D på SFI. Gruppen får 
avbrott från sina studier, i enlighet med rådande 
styrdokument, men återkommer för att anmäla sig på nytt 
efter krav från EEB. 

 
Insatser: 

- Inom ramen för ”skolverksprojektet” ska en person 
projektanställas för att utveckla metoder och arbetssätt för att 
arbeta med språkstärkande och språkutvecklande arbetssätt 
riktade till denna grupp. Projektet ska pågå under ett år och 
resultatet ska implementeras i ordinarie verksamhet. 

 
 

Ekonomisk kalkyl 
Kan inte skattas 
 
Planerad uppföljning 

 
- Planerat projekt avslutas med förslag på åtgärder inom 

befintlig verksamhet 
 
Huvudansvar: 
AC GOV 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-06-07 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 63    GoV.2021.0220 

Från försörjningsstöd till egen försörjning - en strategisk plan för 
Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
En arbetsgrupp bestående av olika kompetenser inom vård- och omsorgsnämnden 
och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har under ett års tid arbetat med att ta 
fram en strategisk plan. Uppdraget har varit att minska försörjningsstödet samt öka 
egenförsörjningen i Eslövs kommun. Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av 
respektive förvaltningschef. 

Beslutsunderlag 
 Från försörjningsstöd till egen försörjning - en strategisk plan för Eslövs kommun 
 Strategisk plan från försörjningsstöd till egen försörjning 
 

Beredning 
Planen har kunnat förverkligas genom ett brett samarbete mellan såväl de båda 
berörda förvaltningarna som de övriga förvaltningarna inom kommunen. Det har 
dessutom varit en viktig samverkan med Kommunal och Arbetsförmedlingen. 

I oktober månad 2020 uppbar 1 316 person försörjningsstöd i Eslövs kommun. Av 
dessa var 780 personer över 18 år och de ska därmed stå till arbetsmarknadens 
förfogande. Av de 780 personerna är 378 personer inskrivna i etableringen eller har 
precis avslutet den. Antalet individer i försörjningsstöd per månad, liksom summan, 
har varit konstant under de senaste åren. Kostnaden för försörjningsstödet uppgick 
till 3,5 miljoner under oktober 2020. Trycket på ekonomiskt bistånd har dock inte 
ökat under 2020, trots rådande omständigheter med pandemin. 

I planen beskrivs tolv olika förslag på aktiviteter som på sikt kan bidra till att bromsa 
ökningen av försörjningsstödet och öka graden av egen försörjning. Vi inleder med 
att beskriva och analysera de fem områden som vi bedömer att, var för sig eller i 
kombinationer, kan förklara varför försörjningsstödet befinner sig gå en konstant 
nivå. 

Förverkligandet av planen förutsätter att fortsatt samverkan sker i de båda 
förvaltningarna och att styrgruppen fortsätter leda arbetet. 

Yrkande 
Cvetanka Bojcevska (SD) yrkar på tillägg i förvaltningens förslag till beslut: 
- att förvaltningen ska följa upp och redovisa arbetet på nämndens sammanträde i 
december. 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-06-07 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att 
nämnden beslutar enligt detta. 

Ordförande ställer proposition på Cvetanka Bojcevska (SD) förslag på 
tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt detta. 

Marianne Svensson (S), Naser Gohari (S), Eva Bengtsson (S), Peter Sjögren (M), 
Madeleine Atlas (C), Cvetanka Bojcevska (SD), Håkan Jölinsson (SD) och Katja 
Laine (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och Cvetanka Bojcevska 
(SD) tilläggsbeslut. 

Beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att: 

 anta den strategiska planen Från försörjningsstöd till egen försörjning 
 föreslå kommunstyrelsen om att svara för merkostnaden för 100 extratjänster 

i åtgärd 2 
 svara för förstärkning av en 100% tjänst inom Kommunala aktivitets ansvaret 

(KAA) 
 att förvaltningen ska följa upp och redovisa arbetet på nämndens 

sammanträde i december. 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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 KS.2021.0344  
 
 
 
2021-08-20 
Mikael Vallberg Kommunstyrelsen 
+4641362423  
mikael.vallberg@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Projektering av Joel Sallius plats och tilläggsbudget 
för ökade driftskostnader 

Ärendebeskrivning 
Miljö och Samhällsbyggnad föreslår att Joel Sallius plats ska utvecklas till en 
attraktiv grön miljö som är utformad för att fungera som en mingelyta framför 
medborgarhuset. Joel Sallius plats upplevs som en del av stadsparken, men är 
kvartersmark som är detaljplanerat för hotell med underjordiskt garage. Detaljplanen 
är från 2013, men har inte genomförts.  
 
Ärendet lyfts i kommunstyrelsen eftersom kommunstyrelsens arbetsutskott inte kan 
fatta beslut om tilläggsbudgetar enligt delegationsordningen.  

Beslutsunderlag 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 117, 2021 Projektering av 

Joel Sallius plats 
 Detaljplan för del av Eslöv 53:4, Joel Sallius plats 

Beredning 
Kommunledningskontoret har haft en dialog med Miljö och Samhällsbyggnad i 
frågan. Kommunledningskontoret delar Miljö och Samhällsbyggnads bedömning att 
det är önskvärt att utveckla platsen framför Medborgarhuset. Den bedömningen vilar 
i huvudsak på tre anledningar: 

 Kommunledningskontoret bedömer att det inte är troligt att det kommer att 
bli aktuellt att bygga ett hotell på tomten inom de närmsta fem åren. Den 
bedömningen görs utifrån att det inte finns någon intressent idag, hotellet inte 
har byggts under de 8 åren som byggrätten har funnits och en stor osäkerhet 
hur resvanorna kommer utvecklas efter pandemin. Kommunen äger dessutom 
marken och har full kontroll över hur marken ska användas.  

 Medborgarhuset är en unik byggnad med mycket högt arkitektoniskt värde. 
Kommunledningskontoret menar att upplevelsen av arkitektur är, som det 
mesta annat, beroende av sammanhang och att skapa en värdig plats framför 
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Medborgarhuset kommer att lyfta fram byggnaden och därigenom berika 
centrala Eslöv.  

 Joel Sallius plats upplevs som en del av stadsparken. Om den inte rustas upp, 
samtidigt som resten av stadsparken, så finns risk att eslövsborna upplever att 
kommunen bara har åtgärdat en del av parken. Dessutom blir stadsparken mer 
attraktiv som park om den är större och alla ytor är en del av en grön helhet.  

 
Miljö och Samhällsbyggnad har inhämtat synpunkter från verksamhetsansvarig för 
Medborgarhuset som ställer sig mycket positiv till en ombyggnation av grönytan 
med möjlighet till att utnyttja ytan för besökare.  
 
Kommunledningskontoret menar att åtgärden är positiv för utvecklingen av Eslövs 
centrum och föreslår, i enlighet med Miljö och Samhällsbyggnads förslag, att 
driftmedel ska skjutas till då projekteringen kommer att innebära en standardhöjning 
av ytan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behöver kompensation för 
avskrivning och internränta i driftbudgeten när investeringen är färdigställd. Miljö 
och Samhällsbyggnad uppskattar att driftbudgeten kommer att öka med 10 000 
kronor per år.  

 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden går vidare med projekteringen av Joel Sallius 
plats.  

- Kommunstyrelsen beslutar att ge tilläggsbudget för ökade driftkostnader i 
samband med att investeringen genomförs. 

Beslutet skickas till 
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
Eva Hallberg Lars Persson 
Kommundirektör T.f. tillväxtchef 
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Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 117    MOS.2021.0453 

Projektering av Joel Sallius plats  

Ärendebeskrivning  
Ärendet avser projekt ”Lekplats stadsparken och parkåtgärder”, som enligt fördelad 
budget projekteras under år 2021. Avdelningen gata, trafik och park gör 
bedömningen att även Joel Sallius plats, som idag är parkområde, kan uppfattas som 
en del av stadsparken. Vid granskning av detaljplanen har det dock konstaterats att 
ytan för Joel Sallius plats är detaljplanerad som kvartersmark med möjlighet att 
bygga hotell, samt möjligheten att anordna underjordiskt garage. Detaljplanen för 
Joel Sallius plats antogs 2013. Ytan driftas idag av Miljö och Samhällsbyggnad. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Projektering av Joel Sallius plats 
 Detaljplan för del av Eslöv 53:4, Joel Sallius plats 
 

Beredning 
Avdelningen gata, trafik och park har diskuterat ärendet med planavdelningen, 
tillväxtavdelningen, som bedömer att det inom den närmaste tiden 3-5 år inte finns 
någon indikation på att detaljplanen förverkligas och ställer sig därför positivt till en 
utveckling av grönområdet på kvartersmarken. 

Avdelningen gata, trafik och park har också inhämtat synpunkter från 
verksamhetsansvarig för Medborgarhuset, som ställer sig mycket positiv till en 
ombyggnation av grönytan med möjlighet till att utnyttja ytan för besökare. 

Då ytan framför Medborgarhuset skulle gynnas av att bli en grön miljö som fungerar 
som en mingelyta anhåller Miljö och Samhällsbyggnad om att projektera Joel Sallius 
plats och få ett beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott på att under viss tid inte 
utnyttja den byggrätt som finns. 

Vidare ska nämnden även besluta om tillskjutande av driftmedel då projekteringen 
kommer att innebära en standardhöjning av ytan. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden behöver kompensation för avskrivning och internränta i 
driftbudgeten när investeringen är färdigställd. 

Beslut 
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
godkänna att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden går vidare med projekteringen 
av Joel Sallius plats på kvartersmark samt ge tilläggsbudget för ökade driftkostnader 
i samband med att investeringen genomförs. 
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Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan 
gällande Färgaren 8 och 19 i Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
Ägarna till fastigheterna Färgaren 8 och 19 i Eslövs kommun har för avsikt att 
uppföra bebyggelse för bostäder, handel och centrumfunktioner i upp till sex 
våningar inom fastigheterna. Kommunstyrelsen antog en ny detaljplan för området 
den 4 juni 2019. I samband med antagandet godkändes också ett exploateringsavtal 
avseende genomförandet av detaljplanen. Beslutet att anta detaljplanen överklagades 
av sakägare. Mark och miljödomstolen lämnade bifall till de överklagande. Eftersom 
beslutet att anta detaljplanen inte vann laga kraft så gäller inte det tidigare 
undertecknade exploateringsavtalet. 
 
I samråd med fastighetsägarna har en ny planprocess påbörjats och en ny detaljplan 
har tagits fram. I samband med detta har också ett nytt förslag till exploateringsavtal 
tagits fram som omfattar den nya detaljplanen.  

Beslutsunderlag 
Förslag till exploateringsavtal för detaljplan gällande Färgaren 8 och 19 i Eslövs 
kommun. 

Beredning 
Förslaget till exploateringsavtal är framtaget i enlighet med kommunens riktlinjer för 
exploateringsavtal vid kommunalt huvudmannaskap och överensstämmer i stort med 
det exploateringsavtal som tidigare godkänts av kommunstyrelsen, § 89, 2019; 
Antagande av detaljplan till Färgaren 8 och 19 i Eslövs kommun samt godkännande 
av tillhörande exploateringsavtal. 
 
Den planerade byggnationen inom Färgaren 8 och 19 kräver att vissa åtgärder vidtas 
på Kanalgatan. En ombyggnation av Kanalgatan finns med i kommunens 
investeringsbudget och är planerad att genomföras under 2024. Exploatörens tidplan 
är att påbörja sin byggnation 2023. Om exploatören genomför byggnationen inom 
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fastigheterna innan kommunens ombyggnation av Kanalgatan så ansvarar de för 
erforderliga tillfälliga anpassningar av gatan.  
 
Framtagen skyfallsutredning visar att vatten vid skyfall samlas på Kanalgatan i 
anslutning till den planerade bebyggelsen. För att skyfallsproblematiken inte ska 
förvärras i samband med exploateringen krävs fördröjande åtgärder på Kanalgatan. 
Kommunen åtar sig genom exploateringsavtalet att genomföra fördröjningsåtgärder 
på Kanalgatan motsvarande 200 kubikmeter vatten utanför fastigheterna. 
Exploatörerna ska betala 1 200 000 kronor uppräknat med index för att finansiera en 
del av fördröjningsåtgärderna.  
 
Exploateringsavtalet har tagits fram i samråd med exploatörerna och Miljö och 
Samhällsbyggnad. 

Förslag till beslut 
- Exploateringsavtal för detaljplan gällande Färgaren 8 och Färgaren 19 i Eslövs 

kommun godkänns. 

Beslutet skickas till 
Eslövs bostads AB 
Skansporten Fastighetsförvaltning AB 
 
 
 
 
Eva Hallberg Lars Persson 
Kommundirektör Tf Avdelningschef Tillväxtavdelningen 
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Exploateringsavtal 
för detaljplan gällande Färgaren 8 och 19 i Eslövs kommun 

 

PARTER  

Eslövs kommun (org.nr 212000-1173), 241 80 Eslöv, nedan kallad Kommunen  

Skansporten Fastighetsförvaltning AB (org.nr. 556548-7674), Västergatan 12B, 241 
31 Eslöv, som ägare av fastigheten Eslöv Färgaren 8,  
nedan kallad Exploatören 

Eslövs Bostads AB (org.nr. 556095-2391), Box 225, 241 23 Eslöv, som ägare av 
fastigheten Eslöv Färgaren 19,  
nedan kallad Exploatören 

 

 

BAKGRUND 
Ägarna till fastigheterna Färgaren 8 och Färgaren 19 har kommit in med en begäran 
om planbesked för att utveckla fastigheterna med ny bebyggelse. 2016-06-28 
beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att detaljplanearbete skulle påbörjas. 
Planområdet är cirka 4300 kvadratmeter stort. Stor del av området används idag till 
parkering och Exploatören avser att bygga underjordiskt garage. 

Området kring Färgaren 8 och Färgaren 19 är idag ett instängt område som blir 
belastat vid 100-års regn. Åtgärder krävs för att ta hand om vatten vid skyfall. För att 
möjliggöra byggnationen krävs dessutom en omgestaltning av Kanalgatan utanför 
planområdet. 

Eslövs kommun antog en detaljplan för området den 4 juni 2019. I samband med 
antagandet godkändes också ett exploateringsavtal avseende genomförandet av 
detaljplanen. Beslutet att anta detaljplanen överklagades av sakägare och Mark och 
miljödomstolen lämnade bifall till de överklagande. Eftersom beslutet att anta 
detaljplanen inte vann laga kraft så gäller inte det tidigare undertecknade 
exploateringsavtalet.  

I samråd med Exploatören har en ny planprocess påbörjats och detaljplanen har 
reviderats. Detta exploateringsavtal har anpassats till den nya detaljplanen. 
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 DETALJPLAN OCH TIDIGARE AVTAL 

 Detaljplan / Exploateringsområde 
Syftet med exploateringsavtalet är ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplan för Färgaren 8 och Färgaren 19 i Eslövs kommun, se plankarta bilaga 1 och 
planbeskrivning bilaga 2.  

Inom planområdet finns två exploatörer som ansvarar för vardera 50 % av kostnaderna 
som är förenade med att fullfölja villkoren enligt detta avtal. Det som fortsättningsvis 
benämns Exploatören avser båda exploatörerna gemensamt.  

Exploatören är ägare till fastigheterna Färgaren 8 och Färgaren 19 nedan kallad 
Fastigheten, och avser att låta uppföra bebyggelse för bostäder, handel samt 
centrumfunktioner i upp till 6 våningar. Exploateringsområdet är identiskt med 
planområdet vilket framgår av bilaga 1, plankarta för detaljplanen.  

För fullföljandet av åtaganden för genomförande av detaljplanen har parterna träffat 
detta avtal, nedan kallat Exploateringsavtalet. 

 Tidigare avtal 
Planavtal har tecknats mellan Kommunen och Exploatören 2016-12-18.  

Exploateringsavtal undertecknat den 4 juli 2019 avseende ej laga kraftvunnen 
detaljplan gäller ej. 

 MARKÖVERLÅTELSER OCH 
LANTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR 

 Marköverlåtelser mellan kommunen och exploatören 
Kommunen överlåter mark till exploatören 
Om Exploatören avser att uppföra byggnadsdelar inom Kommunens angränsande 
fastighet, Eslöv 53:4, ska ett särskilt avtal upprättas som reglerar upplåtelse av 
Fastigheten. Exploatören ska i så fall utge ersättning till Kommunen som grundas på 
en värdering.  

 Fastighetsbildning 
Exploatören ansvarar för att ansöka om och bekosta erforderlig fastighetsbildning 
enligt § 2.1. 

 Tillträde 
Tillträde regleras enligt särskilt avtal, se § 2.1. 
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 Ledningsrätt 
Omprövning av ledningsrätt - flytt av befintliga ledningar 
Inom Eslöv 53:4 finns befintliga ledningsrätter som kan beröras av åtgärder som 
föranleds av detaljplanen. Ledningsrätterna omfattar ledningar för Starkström, 
Fjärrvärme och Optokabel med aktnummer 1285-1467. 

Del av befintlig ledning kan behöva flyttas. Exploatören bekostar flytt av ledningen 
och tillbehör som omfattas av ledningsrätten. Exploatören ansvarar för flytt av 
ledningen i samråd med kommunen. 

Ledningsrätten måste till viss del omprövas. Kommunen upprättar tillsammans med 
ledningshavaren ansökan om omprövning av ledningsrätten. Exploatören ansvarar för 
förrättningskostnaderna och biträder ansökan om omprövning genom undertecknande 
av detta avtal. För det fallet att förrättningskostnaderna inte kan fördelas till 
Exploatören ska denna ersätta ledningsägaren eller Kommunen för de faktiska 
kostnaderna. 

 UTFÖRANDE OCH BEKOSTANDE AV ALLMÄNNA 
ANLÄGGNINGAR 

 Exploatörens åtaganden avseende allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap 

För att genomföra detaljplanen krävs en ombyggnation av Kanalgatan och en ny 
transformatorstation krävs för elförsörjningen. Ombyggnationen av Kanalgatan finns 
med i Kommunens investeringsbudget och beräknas vara klar för användning senast 
den 31 december 2024. Installationen av transformatorstationen kommer att 
genomföras av Kraftringen. Kanalgatan behöver utformas så att det är möjligt att 
nyttja den planerade infarten respektive garagenedfarten till Fastigheten. Om 
Exploatören genomför byggnation inom Fastigheten innan Kommunens ombyggnad 
av Kanalgatan är genomförd ansvarar Exploatören för erforderliga tillfälliga 
anpassningar av gatumiljön för att möjliggöra infart och garagenedfart till Fastigheten. 
Projektering och utförande ska i så fall ske i samråd med Kommunen. Om det krävs 
bygglov, marklov eller andra tillstånd så ansvarar Exploatören för att dessa tillstånd 
erhålls.  

Innan anläggningsarbetena får påbörjas ska Kommunen ha godkänt 
projekteringshandlingar som ligger till grund för arbetena. Kommunen ska beredas 
möjlighet att delta i projekteringsmöte och besiktningar för byggnads- och 
anläggningsarbetena. Utformning och utförande ska ske i enlighet med vid tidpunkten 
gällande VGU (Vägar och gators utformning) och senaste AMA (Allmän material- 
och arbetsbeskrivning).  
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Fram till dess att de allmänna anläggningarna är utförda och överlämnande till 
Kommunen är Exploatören gentemot allmänheten ansvarig för säkerhet, funktion, drift 
och underhåll av anläggningarna. 

Anläggningsarbetena ska vara slutbesiktigade och tillgängliga för övertagande av 
Kommunen senast till det månadsskifte som infaller närmast efter erhållet slutbesked 
för berörd byggnation inom Fastigheten. Exploatörens åtaganden beträffande 
utförande av arbetena ska anses vara fullgjorda när anläggningsarbetena godkänns vid 
slutbesiktning enligt AB04 eller ABT06 och Kommunen tillgodogörs 
entreprenadgarantier motsvarande vad som följer av AB04 eller ABT06.  

Om Exploatören utför tillfälliga anpassningar enligt ovan kan Kommunen inte ställa 
några ytterligare krav på åtgärder inom allmän platsmark i samband med kommunens 
ombyggnad av Kanalgatan.  

 Ersättning för åtgärder inom allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap 

För att kunna genomföra exploateringen krävs åtgärder på Kanalgatan för 
vattenhantering vid skyfall. Kanalgatan ska utformas så att den kan fördröja minst 200 
m3 vatten vid skyfall. Ett förslag till utformning redovisas i skyfallsanalysen, bilaga 3. 
Denna kostnadsberäknas i samma analys till 1,2 miljoner kronor. 

VA-ledningarna i Kanalgatan finns med i VA SYDs separeringsplan. Idag finns det en 
kombinerad avloppsledning i Kanalgatan. Det är alltså önskvärt att här ha någon sorts 
separerade dagvatten- och spillvattensystem. Detta separeringsarbete är omfattande 
och bör samordnas med en etappvis genomförd omgestaltning av Kanalgatans hela 
längd i Eslövs kommuns regi. Ombyggnationen beräknas vara genomförd och klar att 
tas i bruk senast den 31 december 2024. Med anledning av de planerade åtgärderna 
och omgestaltningen av Kanalgatan ska den föreslagna översvämningsytan som finns i 
skyfallsanalysen, bilaga 3, inte byggas i samband med exploateringen. Den planerade 
omgestaltningen av Kanalgatan som beskrivs ovan har en vidare nytta än enbart för 
Exploatören. Kostnaderna för detta ska därför fördelas. Exploatören ska till 
Kommunen erlägga 1 200 000 kronor som motsvarar den kostnadsberäkning som 
gjorts för de föreslagna åtgärderna som finns i skyfallsanalysen, bilaga 3. Kostnaden 
motsvarar den nytta Exploatören har av åtgärderna. Ersättningen ska täcka en del av 
kostnaderna för de kommande anläggningsarbeten som ska genomföras för att 
åstadkomma motsvarande fördröjning av 200 m3 vatten utanför fastigheterna Färgaren 
8 och Färgaren 19. Ersättningen erläggs av Exploatören till Kommunen mot faktura 
när omgestaltning av Kanalgatan mellan Bryggaregatan och Villavägen har 
genomförts. Ersättningen ska räknas upp med Konsumentprisindex (KPI) från oktober 
2018. Uppräkning med KPI sker som längst till 2030. Sker färdigställande efter år 
2030 betalas ersättning uppräknad till 2030 års nivå.  
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§ 3.3  Allmänna VA-anläggningar 
VA SYD är huvudman för allmänna VA-anläggningar. Ersättning för anslutning till 
allmänna VA-anläggningar erläggs av Exploatören till VA SYD enligt gällande taxa. 

Exploatören får också nyttja 50 m3 av tillgängliga nytillkomna 200 m3 inom 
översvämningsyta på allmän platsmark enligt §3.2 för att avleda regnvatten från 
fastigheterna vid skyfall i enlighet med skyfallsutredning, se bilaga 3. 

 UTFÖRANDE OCH BEKOSTANDE AV ÖVRIGA 
ANLÄGGNINGAR 

 Allmänt om byggnation på kvartersmark 
Exploatören ansvarar för att utbyggnaden på kvartersmark under pågående arbete 
utformas så att de boende som flyttar in i området kan nå allmän plats. 

Exploatören ansvarar för och bekostar projektering och genomförande av anslutnings- 
och återställandearbeten som behöver göras på intilliggande fastigheter som en följd 
av Exploatörens bygg- och anläggningsarbeten. För åtgärder utanför Fastigheten ska 
projektering och återställande utföras i samråd med berörd fastighetsägare. 

 Dagvatten och skyfall 
Avrinning av dagvatten ska fördröjas och reduceras inom kvartersmark enligt 
Skyfallsutredning, bilaga 3. Dagvattenanläggningar ska dimensioneras för att klara 
regn upp till återkomsttiden 10 år justerat med klimatfaktor motsvarande 1.3. 

Enligt åtgärdsförslaget ska dagvattenkassetter placeras inom Fastigheten. Exploatören 
får utföra andra åtgärder inom Fastigheten som uppfyller samma funktion om åtgärden 
godkänns av VA SYD och Eslövs kommun. 

Framtagen skyfallsutredning, bilaga 3, visar att vatten vid skyfall kommer att samlas 
på Kanalgatan i anslutning till den planerade bebyggelsen inom Fastigheten. Detta 
kommer ske även efter det att åtgärderna enligt denna paragraf samt § 3.2 genomförts. 
Åtgärdernas syfte är att rådande situation inte ska förvärras i samband med 
exploateringen. Detta innebär att Exploatören måste anpassa byggnationen inom 
Fastigheten för att undvika att skador uppstår vid skyfall.  

 Avfallshantering 
Avfallshantering inom Fastigheten ska lösas i enlighet med MERABs föreskrifter om 
avfallshantering för Eslövs kommun. 

 Parkering 
Exploatören skall anlägga parkering enligt Eslövs kommuns parkeringsnorm. 
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 Ledningar för el, telekommunikationer, fjärrvärme  
Exploatören ska i samråd med ledningsägare och berörda kommunala förvaltningar 
svara för samordning av ledningsdragning och de eventuella ledningsflyttar som krävs 
för exploateringens genomförande. Exploatören bekostar sådan ledningsomläggning 
inom kvartersmark som är nödvändig till följd av exploateringen, förutsatt att 
ledningarna omfattas av servitut, ledningsrätt eller motsvarande rättighet. 

Nyss nämnda anläggningar ska hållas tillgängliga för berörda ledningsägare under 
byggtiden. 

 VILLKOR UNDER BYGGTIDEN/GENOMFÖRANDE 

 Tidplan 
Exploatören ska, efter samråd med Kommunen, upprätta en huvudtidplan för 
exploateringen, se bilaga 4. Om avvikelse sker/riskerar att ske mot huvudtidplanen ska 
övriga parter informeras utan fördröjning. 

 Samordning 
Exploatören ska tillse att såväl projektering som arbeten för genomförande av 
detaljplanen samordnas med Kommunen. Resultatet av samordningen ska 
dokumenteras och finnas tillgängligt under projektering och genomförande.  

Granskningsrutiner av bygghandlingar för allmän plats ska upprättas av Kommunen i 
samråd med Exploatören. Kommunen är skyldig att granska handlingar inom skälig 
tid.  

 Markföroreningar 
Exploatören ansvarar för eventuella kompletterande markmiljöutredningar samt har 
kostnadsansvaret för sanering av de markföroreningar som erfordras för genomförande 
av detaljplanen. 

Om markföroreningar påträffas i samband med ombyggnad av allmän plats ansvarar 
Kommunen för anmälan till berörd tillsynsmyndighet. Exploatören utför och bekostar 
sanering av den allmänna platsmark som kräver ombyggnad enligt § 3.1 för att 
detaljplanen ska kunna genomföras.  

 Fornlämningar 
Om arkeologiskt fynd påträffas i samband med utbyggnad av kvartersmark ansvarar 
Exploatören för anmälan till berörd tillsynsmyndighet samt bekostar de åtgärder som 
tillsynsmyndigheten kan kräva. 

Om arkeologiskt fynd påträffas i samband med ombyggnad av allmän plats ansvarar 
Kommunen för anmälan till berörd tillsynsmyndighet. Inom den allmänna platsmark 
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som kräver ombyggnad enligt § 3.1 för att detaljplanen ska kunna genomföras utför 
och bekostar Exploatören de åtgärder som krävs till följd av arkeologiskt fynd. 

 Byggtrafik och störningar 
Byggtrafik till och från Fastigheten ska ske så att störningarna begränsas i möjligaste 
mån. Exploatören ska särskilt redovisa trafikavstängningar och andra åtgärder som 
påverkar nyttjande av allmän plats. Hänsyn ska tas till säkra och funktionella allmänna 
gång- och cykelstråk, busshållplatser mm under byggtiden. Exploatören ansvarar för 
och bekostar upprättande av trafikanordningsplaner samt säkerställer att dessa görs i 
god tid innan avstängning. Exploatören ska ansöka om polistillstånd för användande 
av offentlig plats.  

 Skador under byggtiden och skydd av befintliga värden 
Exploatören ansvarar för återställande av skador på Kommunens egendom. Innan skada 
åtgärdas ska godkännande inhämtas från Kommunen. Om Exploatören inte efter anmodan 
och inom skälig tid återställer skadan har Kommunen rätt att på bekostnad av Exploatören 
själv reparera skadan. 

Parterna ska överenskomma om de etableringsområden som byggande inom 
Fastigheten respektive allmän plats kommer att behöva. Exploatören ska ansöka om 
polistillstånd för användande av offentlig plats. Kommunen tar ut en avgift för 
användande av marken. 

Innan byggstart ska parterna gemensamt inspektera markanläggningar, träd och annan 
vegetation inom och invid etableringsområdena. Vid denna inspektion ska status och 
eventuella skyddsåtgärder säkerställas. 

På Kanalgatan, väster om Färgaren 8, finns ett träd (fyllblommigt fågelbär) som 
eventuellt måste tas bort eller flyttas i samband med åtgärder enligt § 3.1. Om trädet 
tas bort i samband med anpassningar av Kanalgatan med anledning av Exploatörens 
planerade byggnation inom Fastigheten ska Exploatören betala en ersättning till 
Kommunen enligt trädvärderingsmetoden Alnarpsmodellen, dock max 200 000 kr. 
Detta gäller oavsett om Kommunen eller Exploatören utför anpassningarna av 
Kanalgatan. 

Om övriga träd eller annan vegetation ska tas bort eller skadas så ska Exploatören 
ersätta Kommunen för kompensation. Ersättningens storlek ska bestämmas efter 
värdering enligt ovan.  

 ADMINISTRATIVA KOSTNADER OCH SÄKERHET 

 Administrativa kostnader 
Kommunen kommer att fakturera Exploatören för Kommunens arbete med 
projektstyrning och uppföljning av frågor kopplade till plangenomförandet och detta 
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avtal. Beloppet beräknas uppgå till 63 000 kronor och faktureras när samtliga 
åtaganden enligt detta avtal är uppfyllda.  

 Säkerhet 
Moderbolagsborgen ska lämnas för Exploatören om denne inte är koncernmoder. 

 ÖVRIGT 

 Relationshandlingar 
Exploatören svarar för att relationshandlingar upprättas för de ombyggnader som 
Exploatören genomför och Kommunen svarar för att relationshandlingar upprättas för 
de ombyggnader som Kommunen genomför enligt § 3.1. Relationshandlingarna ska 
överlämnas senast två veckor innan slutbesiktning av området till Kommunen utan 
ersättning. Handlingarna ska följa kommunens koordinatsystem och format så att de 
lätt kan inordnas i den digitala primärdatabasen. 

 Tillstånd, lov, godkännanden 
Exploatören ansvarar för att erforderliga tillstånd, lov och godkännanden söks och 
följs. 

 Information, marknadsföring 
Exploatören förbinder sig att utan kostnad för Kommunen kontinuerligt informera 
allmänheten med skyltar om pågående byggnadsarbeten och andra arbeten som har 
samband med genomförandet av detaljplanen.  

 Överlåtelse av detta avtal 
Exploatören ska i samband med överlåtelse av hela eller del av Fastigheten till annan 
part, tillse att tillräcklig säkerhet utställs, till ersättande av säkerhet enligt § 6.2 ovan. 
Kommunen avgör vad som utgör tillräcklig säkerhet och meddelar detta skriftligen. 

Skansporten Fastighetsförvaltning AB har dock rätt att överlåta Färgaren 8 till det 
helägda dotterbolaget Färgsnäckan Fastigheter AB (org.nr. 559113-1494) förutsatt att 
moderbolagsborgen lämnas av Skansporten Fastighetsförvaltning AB (org.nr. 556548-
7674).   

Även efter att hela eller del av Fastigheten har övergått till ny ägare ansvarar den 
överlåtande Exploatören för att en exploatering av den överlåtna fastigheten 
genomförs i enlighet med vad Exploatören har åtagit sig i Exploateringsavtalet. 

Exploatören får efter Kommunens skriftliga medgivande frånträda hela eller delar av 
detta avtal genom att överlåta tillämpliga delar på den nya ägaren. 
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 Tvist 
Tvist mellan Kommunen och Exploatören som gäller tolkningen eller tillämpningen av 
detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol och Lunds Tingsrätt är första instans.  

 

 

 Giltighet 
Detta exploateringsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera 
parten om inte 

dels  kommunstyrelsen antar detaljplanen genom beslut som senare vinner laga kraft, 

dels  kommunstyrelsen godkänner detta Exploateringsavtal genom beslut som senare 
vinner laga kraft. 
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Signaturer 
Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

Ort och datum _______________________ Ort och datum _______________________ 

 

  

För Eslövs kommun  För Skansporten  
genom dess kommunstyrelse Fastighetsförvaltning AB  

 

__________________________ __________________________ 

 

 

__________________________ __________________________ 

 

 

Ort och datum _____________________ 

 

För Eslövs Bostads AB 

 

__________________________ 

 

 

__________________________ 
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Moderbolagsborgen:  För Skansportens Fastighetsförvaltning ABs rätta 
fullgörande av detta avtal går undertecknade, Ringtornet 
Fastigheter AB (org.nr. 556994-5610), härmed i borgen 
som för egen skuld gentemot Eslövs Kommun. 
 
Ort och datum ___________________________________ 
 
Ringtornet Fastigheter AB 
 
 
______________________  ______________________ 
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Bilagor 
Exploateringsavtalet utgörs av detta exploateringsavtal (detta dokument) samt följande 
bilagor: 

Bilaga 1  Plankarta för detaljplanen 

Bilaga 2 Planbeskrivning kopplat till detaljplanen 

Bilaga 3  Skyfallsanalys 

Bilaga 4 Huvudtidplan 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Bestämmelser utan särskild

beteckning gäller inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR

                    Planområdesgräns

                    Användningsgräns

                    Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

                    Bostad och Kontor med bostad, kontor, -handel- och centrumfunktion i bottenvåningen.

Bostad med bostad, kontor, -handel och centrumfunktion i bottenvåningen.

Bostad och handel

Bostad

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS UTNYTTJANDE

Marken får bebyggas med bjälklag som ska planteras. Marken får

endast förses med komplementbyggnader, loftgång, hiss och trappor

samt balkong och skärmtak för bostäder. Utjämningsmagasin för hantering av dagvatten tillåts.

Marken får inte förses med byggnad utom för bärande konstruktion för byggnadskropp.

Passage ska hållas fri för in- och utfart. Utjämningsmagasin för hantering av dagvatten tillåts.

BYGGNADS PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE OCH ANVÄNDNING

Högsta byggnadshöjd i meter. Byggnadsdelar (takkupor, hissanordning m m) får anordnas

till högst en tredjedel av taklängden utöver tillåten byggnadshöjd.

Högsta nockhöjd i meter.

Högsta tillåtna takvinkel 45 grader. 

Högsta tillåtna takvinkel 27 grader. 

Inglasning av balkong på översta våning får ej ske ut mot gata.

Dominerande fasadmaterial ska utgöras av tegel.

Entréer ska orienteras mot omgivande gator.

Tak ska utformas som sadeltak.

Sockelhöjd för bostadsändamål ska vara mellan 0,3 till 1,2 meter mot gata. Med sockelhöjd avses

höjden på ovansida bjälklag i bottenvåning i relation till marknivån på allmän plats.

Enkelsidiga lägenheter mot Södergatan ska vara mindre än 35 m

2

.

För lägenheter mot Södergatan som är större än 35 m

2

 ska minst hälften av bostadsrummen i

varje lägenhet orienteras mot en ljuddämpad sida.

Bottenvåning ska utföras i avvikande färg eller material. Avvikelse genom mönstermurning är godtagbart.

Byggnadens användning ska vara centrum- eller handelsfunktion i bottenvåning.

Byggnad ska med hänsyn till eventuell markradon uppföras i radonskyddat utförande.

Friskluftsintag ska inte placeras på den östra fasaden som vetter mot järnvägen och friskluftsintag placerade på tak ska

vara riktade bort från järnvägen.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Markföroreningar ska vara avhjälpta innan startbesked ges för byggnader.

Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft.
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DETALJPLAN FÖR FÄRGAREN 8 OCH 19

BAKGRUND
Eslövs kommun antog detaljplan för Färgaren 8 och 19 på 
Kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-04 §89. Kommunens beslut att 
anta detaljplanen överklagades av sakägare inom samrådskretsen till Mark 
och Miljödomstolen i Växjö. Domstolen valde i beslut 2020-02-27 att ge 
bifall till de överklagande. 

I samråd med sökande har Eslövs kommun därefter reviderat detaljplanen i 
syfte att påbörja en ny planprocess. Detaljplanen har därefter varit föremål 
för samråd under sommar 2020 och granskning under hösten 2020. 

Revidering av detaljplanen
Följande har blivit reviderat i planhandlingarna jämfört med 
granskningshandling daterad 2021-02-23: 

Plankartan
• Planbestämmelsen för markföroreningar har reviderats genom att 

lydelsen ”för byggnader” har lagts till i slutet.
• Planbestämmelsen ”Marklov för schaktning ska sökas separat.” har 

tagits bort för att möjliggöra för hantering av marklov och bygglov i ett 
och samma ärende.

• Planbestämmelsen om parkeringsnorm har tagits bort.
• Planbestämmelsen f1 har tagits bort i plankartan mot innergården 

eftersom den i sin lydelse enbart gäller ut mot gata.
• Lydelsen av planbestämmelsen f5 har kompletterats med ”Med 

sockelhöjd avses höjden på ovansida bjälklag i bottenvåning i relation 
till marknivån på allmän plats.” för att tydliggöra vad som avses med 
sockelhöjd.

• Planbestämmelsen om ventlation har reviderats i enlighet med 
Räddningstjänstens Syds yttrande till ”Friskluftsintag ska inte placeras 
på den östra fasaden som vetter mot järnvägen och friskluftsintag 
placerade på tak ska vara riktade bort från järnvägen.”

Planbeskrivning 
• Information om räddningstjänstens tillgänglighet och utrymning har 

lagts till på s. 26
• Information om att ingen planavgift ska tas ut i samband med 
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bygglovet har lagts till under rubriken Planekonomi på s. 27.
• Ytterligare information kring vad exploateringsavtalet reglerar har lagts 

till under rubriken Exploateringsavtal på s. 28.
• Information kring vad exploateringen innebär för kommunen har lagts 

till under den nya rubriken Exploatering på s. 28.
• Information om att tillgången till ett eventuellt gemensamt miljörum 

bör säkras har lagts till under rubriken Gemensamhetsanläggningar på s. 30.
• Planbeskrivningen har i övrigt blivit kompletterad med mindre 

redaktionella ändringar.

91 ( 132 )



ANTAGANDEHANDLING
Planbeskrivning
2021-08-23

KS.2020.0213

6

PLANBESKRIVNING

1. Planens syfte och bakgrund 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för bostäder, handel 

för orientering. 

2016-06-28 (§115) beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att detaljpla-
nearbete skulle påbörjas. Kommunen tar fram detaljplanen med standard-
förfarande.
  
1.1 Plandata 
Planområdet är ca 4300 m2. Färgaren 8 ägs av Skansporten Fastighetsför-
valtning AB och Färgaren 19 ägs av Eslövs Bostads AB (Ebo). Skansporten 
AB och Ebo är planförslagets byggaktörer. 

1.2 Tidigare ställningstagande

Översiktsplan
Översiktsplanen för Eslövs kommun antogs i maj 2018,  Översiktsplanen 
Eslöv 2035
Stambanan förtätas med 600 bostäder. Detaljplanen bedöms vara förenligt 
med översiktsplanen.

Stadsplan och Tomtindelningsplan 
Gällande stadsplan är S 118, antagen 1964. Den reglerar planområdet till 

-
området berörs även av tomtindelningsplan ”17 Färgaren” (1285K-T/17D 
B19690327), upprättad 1931. Tomtindelningsplanen upphör att gälla inom 
planområdet när detaljplanen vinner laga kraft. 

Riksintresse Kommunikation
Södra Stambanan, cirka 125 meter öster om planområdet, är utpekat som 
riksintresse för kommunikation. Enligt Eslövs kommun så är avståndet 
tillräckligt för att ett genomförande av detaljplanen inte ska påverka riksin-
tresset.
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Riksintresse M 182 
De centrala delarna av Eslövs tätort omfattas av ett statligt riksintresse för 
kulturmiljövård, M 182; Stadsmiljö –järnvägsstad. Riksantikvarieämbetet fat-
tade beslut om riksintresset 1987. 

Tidigare gällande stadsbildsanalys för Eslöv 
Stadsbildsanalys av kulturhistoriskt intressanta områden i Eslöv godkändes som en 

Vy över delar av planområdet mot nordost

Vy över delar av planområdet mot söder
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del av översiktsplanen 1990 och var en del av den tidigare översiktsplanen 
2001. Se vidare om kulturmiljö i bilaga 1: Kulturmiljöutredning. 

2. Planförslag

2.1 Bebyggelse

Byggnadskultur och gestaltning 
Den planerade bebyggelsen är ett förtätningsprojekt i centrala Eslöv som 
möjliggör bostäder och handel med korta avstånd till viktiga målpunkter. 
Behovet av nytillkommna bostäder med varierande lägenhetsstorlekar i 
centrala Eslöv är stort. Nya bostäder vitaliserar centrum och ger ett ökat 
underlag för servicefunktioner. Genom att bebygga så kallade ”lucktomter” 

med fokus på att bygga staden inåt och därigenom ej bebygga åkermark. 

Gestalningen har sin utgångspunkt i Eslövs kvartersstruktur. Den före-
slagna bebyggelsen sluter norra delen av kvarteret Färgaren mot Bryggare-
gatan, Kanalgatan och Södergatan. Eslövs tätort har en stark tegeltradition, 
företrädsvis rött eller gult tegel, vilket framgår av riksintresset för kultur-
miljövård M 182. Den slutgiltiga gestaltningen vad avser färg och material-
val kommer att avgöras i bygglovsskedet. I planen fastställs genom planbe-
stämmelse att det dominerande fasadmaterialet ska utgöras av tegel och att 
bottenvåning ska utgöras av en avvikande kulör. Möjlig fasadutformning 

Gården gestaltas för att ge utrymme åt social samvaro och gemenskap. För 

Bostäder med handels- eller centrumfunktion mot gata
Mot Kanalgatan och Bryggaregatan föreslås byggnadshöjd 16,5 meter och 
takvinkel upp till 27 grader. Med den byggnadshöjden och konventionell 
rumshöjd är det möjligt att bygga 5 våningar. Hörnet Bryggaregatan/
Södergatan accentueras något höjdmässigt, vilket innebär byggnadshöjd 
19,5 meter och takvinkel upp till 27 grader. Det möjliggör cirka 6 våningar. 
Takvinkel 45 grader möjliggör takterasser mot gården

Totalt skapas möjlighet till ca  55 -70 stycken lägenheter. Det exakta antalet 
och storleken på lägenheterna avgörs slutgiltigt under bygglovsskedet. 
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Figur 2. Situationsplan över möjlig och lämplig utformning av föreslagen bebyggelse 
vid händelse att byggrätt för Gårdshuset verkställs.

Övergripande uttrycks- och gestaltningsidé
Syftet med olika byggnadshöjder mot Bryggaregatan är att undvika en 
monoton och dominerande fasadlinje mot gatan. En planbestämmelse 
ytterligare i detta syfte införs; ”Inglasning av balkong på översta våningen 
mot gata medges ej”. Takkupor mot gata och gård medges dock. Indragen 
våning med takterass mot gård medges. 

Det är av stor vikt att fasader i material och färg ges ett varierat uttryck 
som förstärker känslan av att det är olika byggnader längs med Bryggarega-
tan och Kanalgatan. Entréer ska orienteras ut mot gata för den bebyggelse 
som vetter mot allmänna gator. Bottenvåningen ska vara tydligt markerad, 
främst mot Bryggaregatan och Södergatan. Bostäder ska ha en sockelhöjd 
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Figur 3. Föreslagen fasadutformning mot Bryggaregatan.

Figur 4. Föreslagen fasadutformning mot Kanalgatan. 

mellan 0,3 till 1,2 meter ut mot gator. Färdig golvhöjd för den första vå-
ningen för bostäder ska därmed inte ha samma nivå som gatans höjd. Detta 
innebär att det kan krävas ramper inne i byggnaden alternativt hiss vid 
entréerna på kvartersmark. Tak ska utföras som sadeltak.

Centrum eller handelsfunktion ska anordnas i gatuplanet i byggnadens 
hörn i korsningen Bryggaregatan/Södergatan. Att ställa krav på en sådan 
funktion i detta hörn bedöms som viktigt ur stadsbildssynpunkt då det 
möjliggör en relation till motstående hörn på Bryggaregatan och Söderga-
tan (Garvaren 14) och vidare upp mot Stora Torg. 

Gårdshus
Ett nytt gårdshus upp till 3½ våningar, med sadeltak alternativt indragen 

Färgaren 8 och 19
Eslövs Kommun                   S.L.
FASAD NORR, 2020-04-24    PROJ. 160315
SKALA 1:200 I UTSKRIFT A3-FORMAT

                   S.L.
FASAD VÄSTER, 2020-04-24   PROJ. 160315
SKALA 1:200 I UTSKRIFT A3-FORMAT

Färgaren 8 och 19
Eslövs Kommun
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Gård och portal ut mot Kanalgatan 
Gården på Färgaren 19 ska nås via minst en portal från Kanalgatan. Porta-
len ska utformas med avfasning av hörnen mot Kanalgatan för att säker-

Det främsta syftet med portalen är att tjäna ett vägservitut till förmån för 
Färgaren 16. Det innebär att nuvarande parkering på Färgaren 16 kvarstår 

enligt nuvarande förhållanden på Färgaren 19 kvarstår så är två portaler in 
till gården önskvärt. Förutom portal för att säkerställa vägservitutet från 
Kanalgatan så bör även ytterligare en portal anordnas från Kanalgatan 

Kanalgatan eller Bryggaregatan avgörs i bygglovsskedet. Detta bör även 
samordnas med omgestaltning av Kanalgatan. Godshantering till planom-
rådet kan även i framtiden ske från Södergatan. 

Portalen är planerad till att bli 5,3 meter bred, 5,8 meter hög ut mot Kanal-
gatan och 4,7 meter hög ut mot innergården. 

På kors/punkt prickad mark får byggnad ej uppföras på ett sätt som för-
hindrar in- och utpassage till gården på Färgaren 19. På gården skapas i 

Bostad, Centrum, Handel och 
Kontor.
enligt gällande stadsplan S 118, antagen 1964. 

Figur 5. Möjlig utformning av gårdshus. 
Fasad mot väster.  

 Karin Petterssons arkitektbyrå. 

centrerad på 
Färgaren 19 (enplansdel) ges planrätt 

Handel men även 
Bostad, och med föreslagen byggnads-
höjd på 4,0 meter. Om byggrätt för 
gårdshuset dock aktualiseras så är det 

och gestalta ytan mellan gårdshuset och 
3-plansbyggnad som gård för de boen-
de. Godshantering föreslås då också ske 
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Bilparkering
Boendeparkering avses att lösas under mark i ett parkeringsgarage. Genom 

-
ringsplatser under mark. Parkeringen nås via ramp från Kanalgatan. Enligt 
gällande parkeringsnorm så är kravet 29 parkeringsplatser (26 platser för 

-
lig byggnad på Färgaren 19). Kompletterande parkering i mindre omfatt-
ning kan ske på innergården ovan mark men gården ska prioriteras för social 
samvaro och hantering av dagvatten. Det slutgiltiga utformningen vad avser 
parkeringen avgörs i bygglovsskedet enligt kommunens parkeringsnorm. 
Planförslaget har arbetas fram under tiden då parkeringsnormen från april 
2014 gällde.

Cykelparkering 
Under mark är det möjligt att tillskapa ca 190 cykelplatser. Till viss del får 
cykelparkering ske genom så kallad horisontell cykelparkering, det vill säga 
parkering för cykel i två plan. Ovan mark kan cirka 60 platser tillskapas. 
Antalet cykelparkeringar och placering av dem avgörs primärt i bygglovs-
skedet enligt kommunens parkeringsnorm. 

2.3 Teknisk försörjning
Energi och Värme
Kraftringen AB är värme- och el-distributör till bebyggelse på planområdet.
Kraftringen har aviserat behovet av en ny nätstation på Kanalgatan som en 
följd av planförslaget. 

Figur 6. Sektion mot norr över ny bebyggelse med portal i genomskärning. 
Kanalgatan

Kv. 
Skomakaren

Kv. 
Färgaren

98 ( 132 )



ANTAGANDEHANDLING
Planbeskrivning
2021-08-23

KS.2020.0213

13

Figur 8. Bil- och cykelparkering under mark för föreslagen detaljplan.
Dagvattenkasett för hantering av dagvatten.

   Karin Petterssons arkitektbyrå. 

Figur 7. Bottenplan med lämplig gårdsutformning och cykelparkering.  

EV.
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Vatten, avlopp och dagvatten
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde. Tillkommande 
bebyggelse ska anslutas till VA Syd:s vatten-, dagvatten- och spillvattennät.
 
Avfall
Avfallshantering ska ske enligt renhållningsordningen. Fastighetsägarna 
svarar för hanteringen av eget avfall och källsortering. Miljöhus för förva-

Utgångspunkt är att sophantering för Färgaren 8 och 19 ska ske på Fär-

föreslås i fortsättningen att hämtas vid Kanalgatan eller enligt annan över-
enskommelse mellan berörda fastighetsägare. Avståndet från nuvarande 
sophämtningsplats till föreslagen ny upphämtningsplats är cirka 35 meter 
vilket är inom godtagbar standard enligt gällande renhållningsordning. 

 

3. Förutsättningar

3.1 Markanvändning 
Planområdet används idag för parkering och bebyggelse. Parkeringsplatsen 
hyser cirka 75 platser och består av en asfalterad yta. Parkeringsplatserna på 
Färgaren 8 är avgiftsbelag besöksparkering för allmänheten och på Färga-
ren 19 är det boendeparkering och reserverad parkering för kommunen 
och företag. 

Bebyggelsen inom planområdet består av ett  3-plans hus på Färgaren 19 
ut mot Södergatan. Byggnaden är uppförd i rött tegel under tidigt 1980-tal. 
Byggnaden hyser butikslokaler i bottenvåningen och i övrigt kontorslokaler.  

Planområdet ligger i centrala Eslöv med gång- och cykelavstånd till viktiga 
målpunkter som skola, vård, handel, torg, järnvägsstation med mera. Kanal-
gatan är ett viktigt centralt cykelstråk. 

Eslövs järnvägsstation med busshållplats ligger cirka 150 meter från plan-
området.  
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Bryggaregatan och Södergatan norr respektive öster om planområdet har 

och markparkering.

Arkeologi
Några kända fasta fornlämningar har inte konstaterats i området. Om forn-
lämningar skulle påträffas under markarbeten eller byggnation ska arbetet 
omedelbart avbrytas och fornlämningen skall anmälas till Länsstyrelsen.

Vatten, avlopp och dagvatten
-

som en följd av planens utbyggnad. 
av en utredning för att se om det är tekniskt möjligt. 

Ledningsrätter utanför planområdet bedöms inte påverka detaljplanens 
genomförande.  

Dagvattenledning

Spillvattenledning

Färgaren 8
Färgaren 19 

Färgaren 16

4. Konsekvenser

4.1 Miljöbedömning enligt miljöbalken
Tillväxtavdelningen bedömer med vägledning av förordningen om miljö-
konsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydan-
de miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ miljöbalken och 
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i 4 kap 34 § PBL. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljpla-
nen belyses därför inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.

4.2 Kulturmiljö

se bilaga 1: Kulturmiljöutredning. 

4.3 Omgestaltning av Kanalgatan 
För att möjliggöra bebyggelse enligt förslaget krävs omgestaltning av Ka-
nalgatan. Omgestaltningen, som kan ske etappvis, syftar i huvudsak till att: 
• 
• Möjliggöra avtalsservitut till Färgaren 16 
• Möjliggöra nedfart till föreslaget garage
• Möjliggöra eventuell nätstation 

Kommunen har i samband med detaljplanens framtagande, tecknat ett 

del av kostnaderna för åtgärderna ovan. Villkoren mellan byggaktörerna 
och kommunen framgår av avtalet. 

Skyfallsutredning med höjdsättning 
Kommunens övergripande skyfallsstudie visar att området kring Färgaren 
8 och 19, inklusive Kanalgatan, är ett instängt område som blir belastat vid 
stora skyfall när ledningsnätet är mättat. För att i detalj utreda vattnets ut-
bredning och volym har en skyfallsutredning och höjdsättning med åtgärds-
förslag tagits fram, se bilaga 5. Utredarna har beaktat framtida ökningar 
av skyfall genom att utgå från en så kallad prognosticerad klimatfaktor. 
Redovisade åtgärdsförslag enligt utredningen visar möjliga exempel för att 

Effekten av föreslagen planering på Färgaren 8 och 19 blir att vatten som 
vid stora skyfall tidigare har runnit till nuvarande parkeringsyta på Färgaren 
19, till stor del istället tvingas ut till Kanalgatan. Figur 10 och 11 visar situa-
tionen vid så kallade 100 års regn där planområdet är obebyggt respektive 
bebyggt.  Skyfallsutredningen visar att det krävs en fördröjningsvolym på 
ca 150 m³ för att kompensera för föreslagen exploatering på fastigheterna 
Färgaren 8 och 19. För att även regnvatten vid skyfall som samlas inne på 
fastigheterna Färgaren 8 och 19 ska kunna omhändertas i Kanalgatan krävs 
ytterligare 50 m³ fördröjningsvolym, dvs. totalt ca 200 m³.

Som kompensation för att hantera vatten vid skyfall föreslår skyfallsut-
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Figur 10 och 11. Utdrag från skyfallsutredningen, bilaga 1. Maximal utbredning och vattennivå vid 

redningen två möjliga åtgärder; dels en öppen översvämningsyta som placeras 
centralt i Kanalgatan samt dels ett utjämningsmagasin på Färgaren 19 i form 

Hantering av skyfall i Kanalgatan
I dagsläget samlas skyfallsvatten i Kanalgatan som rinner dit från olika 
områden. En exploatering av Färgaren 8 och 19 enligt föreslagen detalj-
plan kommer att förvärra skyfallssituationen i närområdet på Kanalgatan 
och det kräver att åtgärder för skyfall vidtas. Kommunen har startat upp 
ett projekt för omgestaltning av Kanalgatan för att ta ett helhetsgrepp 
på skyfallssituationen för Kanalgatan istället för att enbart åtgärda beho-
vet som uppstår i och med föreslagen exploatering av Färgaren 8 och 19. 
Kanalgatan kommer ta hand om skyfallsvatten från Färgaren 8 och 19 men 

ske etappvis och första etappen omfattar Kanalgatan från Trollsjögatan till 
Bryggaregatan där sträckningen vid Färgaren 8 och 19 omfattas. I dagslä-
get avser kommunen att hantera vattenmängderna från Färgaren 8 och 19 
vid ett skyfall på ett annat sätt än vad skyfallsutredningen förslår. Troligtvis 
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Dnr: KS 2014.0189

kommer skyfall hanteras genom nedsänkt/a stråk i Kanalgatan.

Dagvattenkassett på Färgaren 19 
Dagvattenhantering för fastigheten föreslås ske med ett utjämningsmagasin 
i form av s k dagvattenkassetter. Mängden uppgår till  ca 50 m3 vid 10-års 
regn med klimatfaktor. Erforderlig yta täcker ca 45 m2 och placeras enligt 

innan det rinner ut till den kombinerade va-ledningen i Kanalgatan.
 
Ytterligare fördröjning av dagvatten 
För ytterligare fördröjning av dagvatten rekommenderar kommunen att 
komplementbyggnader inom planområdet förses med ”gröna tak” - eller 
”sedumtak”. Förutom att gynna dagvattenhanteringen kan gröna tak även 
medverka till att förbättra luftkvalitén och förhöja den estetiska upplevel-
sen. Gården förses även med mindre vegetationsytor alternativt vegetation 
i krukor för fördröjning av dagvatten. För fullständig redovisning hänvisas 
till bilaga 5: Skyfallsutredning .

Vägservitut för Färgaren 16
Omgestaltning av Kanalgatan krävs för att det ska vara fortsatt möjligt att 
nå Färgaren 16 från Kanalgatan med bil över Färgaren 19 enligt gällande 
vägservitut. Portalen som möjliggör servitutet regleras i detaljplan genom 
reducerad byggrätt. Omgestaltning görs lämpligen i samband med gestalt-
ning av översvämningsytan om möjligt. 

Inspirationsbild på skålad översvämningsyta på Tåsinge plads i Köpenhamn. Ytan har gestaltats som 
multifunktionell yta med växtbädd, grässlänt och trappstegavsats som kan nyttjas som sittyta. Bild 
Tyréns AB. 
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a
a

att hantera vatten vid stora skyfall enligt bilaga 5; Skyfallsutredning.  Karin Petterssons arkitektbyrå. 

Figur 13. Sektion a-a. Karin Petterssons arkitektbyrå. 

Kv. 
Skomakaren 

Kanalgatan

Kv. 
Färgaren 

Översvämningsyta Dagvattenkassett

Översvämningsyta
på Kanalgatan

Utjämningsmagasin med 

Möjlig placering för ev.
ny nätstation

Möjlig nedfart till garage 
som påverkar fågelbärsträd 

Kv. Skomakaren
Kv. Färgaren 

Infart för att möjliggöra 

EV.
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Nedfart till garage
Som en följd av föreslaget garage kan nedfarten till garaget påverka ett 
fylldblommigt fågelbärs-träd (Prunus avium ’Plena’)  som står på Kanal-
gatan och som därigenom måste fällas. Kommunens ambition är dock att 
bevara trädet om möjligt. Att trädet ska värderas och kompenseras (vid 
händelse att det fälls eller i övrigt skadas under byggnation) framgår av 
upprättat exploateringsavtal mellan kommun och byggaktörer.

Ny nätstation 
Kraftringen har uppmärksammat behovet av en ny nätstation på Kanalga-
tan för att kunna distribuera el till planområdet. Kommunen har en pågå-
ende dialog med Kraftringen kring placering av en ny nätstation i samband 
med projketet för omgestaltningen av Kanalgatan.

4.4 Sociala konsekvenser

Barnkonventionen 
FN:s barnkonvention gäller som utgångspunkt för beslut som rör barn och 
unga, däribland beslut om samhällsplanering och stadsutveckling. Barn och 
unga bedöms inte beröras i någon större omfattning av det aktuella plan-
förslaget. Den nuvarande markanvändningsyta är inte en naturlig vistelseyta 
för barn. Planförslaget innebär dock att barns möjlighet att vistas inom 
området ökar eftersom det möjliggör en bostadsgård som ger goda förut-
sättningar till social tillvaro och lek.

4.5 Parkering
Nuvarande avgiftsbelagda parkeringsplatser för allmänheten på Färgaren 8 
(ca 40 st) upphör. Parkeringsplatser på Färgaren 19 (ca 35 st, varav cirka 15 
platser är reserverade för kommun eller arbetsplatser ) upphör men ersätts 

4.6 Hälsa och säkerhet

Dagvattenrecipient
Planområdet ligger inom avrinningsområdet för Bråån som är planområ-

västsida och mynnar ut i Kävlingeån vid Örtofta. Den ekologiska statusen 
för Bråån är måttlig. God ekologisk status ska nås till år 2027.

Orsaken till att man idag inte har god ekologisk status i Bråån är främst för-
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Installation av dagvattenkassett för fördröjning av dagvatten. Bild; Tyréns AB. 

höjda halter av näringsämnena som kväve och fosfor. Detta beror främst 
på att det i åns närmiljö ligger intensivt odlade åkrar.
Kommunens bedömning är att planförslaget, med de dagvattenfördröjande 
åtgärder som föreslås, inte innebär ytterligare försämring av dagvattenreci-
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pienten. Bedömningen baseras på det faktum att planområdet omvandlas 
från mestadels parkering till bostäder vilket, i kombination med de dag-
vattenåtgärder som föreslås, leder till minskade utsläpp av förorenande 
ämnen från den aktuella ytan.

Miljökvalitetsnormer för luft 
Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnor-

miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids och planen innebär ingen-

Bullerutredning
Till planhandlingarna hör en risk- och bullerutredning (bilaga 2) från 
Tyréns. Utredningen har, vad gäller buller, kompletterats med ett PM (en 
så kallad promemorian)  efter samrådet. Nedan följer promemorian i sin 
helhet: 

Byggnader som löper längs med Kanalgatan och Bryggaregatan uppfyller riktvärdet Leq
högst 60 dBA på alla fasader och våningsplan och kan planeras fritt ur bullersynpunkt.
Byggnad med fasad mot Södergatan överskrider gällande grundriktvärde Leq 60 dBA 
och kräver någon form av kompensationsåtgärd. Det kan vara att planera så att minst 
hälften av rummen orienteras mot sida som uppfyller Leq 55 dBA och Lmax 70 dBA. 
Detta görs på plan 1–3 in mot gården. Det är också möjligt att planera för enkelsidiga 
lägenheter om maximalt 35 kvm då riktvärdet Leq högst 65 dBA uppfylls på både fa-
sad mot gata och mot innergård. Mot innergård är det även möjligt att planera för större 
lägenheter då Leq högst 60 dBA uppfylls på alla våningsplan.

-

cirka 7–10 dBA beroende på hur glaset placeras. Om detta alternativ utförs korrekt 
innebär det att bostäder på denna fasad kan planeras med valfri planlösning.

Gällande riktvärden för buller
-

buller vid nybyggnad av bostadsbyggnader, SFS 2015:216: Förordningen om 
.  2017-05-11 beslöt regeringen om en höjning 

-
ringarna trädde i kraft 2017-07-01 och kan tillämpas på detaljplaner påbör-
jade fr o m 2015-01-02. Höjningen innebär att krav ställda i bullerförord-
ningen från 2015-06-01 ändras enligt följande:
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• 
 överskrida 60 dBA utanför fasad (tidigare 55 dBA). För små 

 dBA) inte bör överskridas utanför fasad.
• 

• 

Planbestämmelser för buller och kommunens ställningstaganden
Fasaden mot Södergatan är den enda fasaden som inte uppfyller riktvärde-
na för buller och som därför kräver åtgärder. Planbestämmelse f6 ”Enkelsi-
diga lägenheter mot Södergatan ska vara mindre än 35 m²” och f7 ”För lägenheter mot 
Södergatan som är större än 35 m² ska minst hälften av bostadsrummen i varje lägen-
het orienteras mot en ljuddämpad sida” säkerställer att riktvärden för buller upp-
nås. Utifrån beräknade ljudnivåer på fasaden för de olika våningsplanen, 

lägenheter mot Södergatan från och med våningsplan 4 och uppåt (räknat 
utifrån att konventionell rumshöjd används). Genomgående lägenheter kan 

Figur 15. Utklipp från bilaga 2 som visar bullerutbredningen över planområdet. Tabellen ska läsas 
från vänster till höger kolumn enligt följande: våningsantal/ekvivalent ljudnivå järnväg/max ljudnivå 
järnväg/max ljudnivå väg.
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uppföras på våningsplan 1-3, där plan 1 utgör markplanet.
Samtliga beräknade ekvivalenta ljudnivåer på fasad för våningsplan 1-3 inne 
på gården ligger under 55 dBA. Därför bedömer kommunen att ett eventu-
ellt gårdshus kan uppföras i 3 våningar utan att det behöver vidtas åtgärder 
för buller. 

Innergården uppfyller riktvärdena för uteplats. Det innebär att balkonger 
kan planeras fritt utan hänsyn till buller så länge det anordnas en gemensam 
tillgänglighetsanpassad uteplats på innergården.

Buller i förhållande till riksintresse för kommunikation

Södra Stambanan eller begränsa riksintresse för kommunikation. 

Riskutredning - Sammanfattning risk

Nedan följer en sammanfattning av riskrapporten från bilaga 2

-

Detta innefattar både att avgöra områdets lämplighet för önskad bebyggelse samt eventu-
ella behov av riskreducerande åtgärder för att kunna tillåta önskad bebyggelse.
Utifrån beräknad individrisk med avseende på farligt gods-transporter på järnväg fås 
att kv. Färgaren ligger på ett sådant avstånd från järnvägen att individrisken är att 
anse som tolerabel. På ca 80 meters avstånd från närmsta räl är individrisken låg och 

-
linjer RIKTSAM.

gör att risken hamnar inom ALARP, om än i mindre omfattning. Det långa avståndet 
till järnvägen gör att det i huvudsak är giftig gas som bidrar till den ökade risknivån. 
Därför rekommenderas åtgärder vilka reducerar konsekvenserna vid ev. olycka med 
giftig gas. Rekommenderade åtgärder för att visa på god riskhänsyn är:

•  Friskluftsintag bör inte placeras på östra fasaden som vetter mot järn  
 vägen, detta för att minska risken att giftig gas sprids in i bebyggelse inom   
 kv. Färgaren. Om ventilationslösningen placeras på taket skall denna   
 placeras så att friskluftsintaget är riktat bort från järnvägen, d.v.s. åt   
 väster. 

•  Centralt avstängningsbar ventilation för byggnader inom kv. Färgaren   
 kan införas. Denna åtgärd är svårare att reglera än ovanstående eftersom   

110 ( 132 )



ANTAGANDEHANDLING
Planbeskrivning
2021-08-23

KS.2020.0213

25

 alla tillfällen när en eventuell olycka inträffar. Detta måste säkerstäl  
 las för att åtgärden ska vara effektiv. Det bör därför utredas    
 om den är genomförbar och ekonomiskt rimlig.

Då riskökningen till följd av tillkommande bebyggelse på kv. Färgaren ej gör att riktlin-
-

Kommunens ställningstagande vad avser risk inför antagande
Riskutredningen visar tydligt att friskluftsintag inte ska placeras mot öster. 
En planbestämmelse för att motverka detta införs därför på plankartan. Sa-
ken har också uppmärksammats under samrådet. Planbestämmelsen lyder:

• Friskluftsintag ska inte placeras på den östra fasaden som vetter mot järnvägen och 
friskluftsintag placerade på tak ska vara riktade bort från järnvägen.

En geoteknisk- och markmiljöutredning med provborrstagning har genom-
förts för Färgaren 8 respektive 19 under februari-mars 2017. Se redovisad 
bilaga för fullständig utredning. Syftet med utredningen har varit att ge en 
övergripande geoteknisk rekommendation för grundläggning, schaktning 
m.m. samt för hantering av eventuellt förorenad mark.

Förorenad mark och schaktning 

av PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och tyngre metaller vid några av 
provtagningspunkterna på fastigheterna. PAH är en vanligt förekommande 
föroreningstyp i fyllnadsmassor inom stadsmiljöer, ursprunget kan t ex vara 
krossad asfalt, stenkolstjära och dylikt.

Den förorenade jorden ska avlägsnas med schaktning i samband med att 
grundläggningsarbetena startar. Innan schaktarbete påbörjas ska en skriftlig 
anmälan enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd lämnas in till Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs 
kommun. Anmälan, som ska beskriva hur byggaktörerna avser att avhjälpa 
föroreningarna, ska lämnas in minst 6 veckor innan schaktarbeten beräk-
nas påbörja och den ska godkännas av miljöavdelningen innan arbetena får 
påbörjas. Miljöavdelningen ska sedan även kontrollera och godkänna att 
schaktarbetena utförts enligt anmälan. 
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Markens lämplighet avseende markföroreningar villkoras enligt planbe-
stämmelse: Markföroreningar ska vara avhjälpta innan startbesked ges. Marklov för 
schaktning ska sökas separat. (PBL 4 kap 14 §).

Radon
Marken är enligt den geotekniska utredningen klassad som normalrisk om-
råde för radon. Det innebär att byggnader inom planområdet ska utföras 
radonskyddade, vilket säkerställs med planbestämmelse.

Räddningstjänstens tillgänglighet och utrymning
Planförslaget medger en höjd på byggnader där det inte kommer vara möj-
ligt för räddningstjänsten att utrymma lägenheter med den bärbara stegen. 
Eftersom den planerade storleken på portalen in till gården innebär att 
räddningstjänstens höjdfordon inte kan köra in på gården så måste enkelsi-
diga lägenheter som vetter mot innergården kunna utrymmas utan hjälp av 
räddningstjänsten.

det förutsättningar för räddningstjänsten att kunna utrymma bostäder 
med hjälp av höjdfordon. För att detta ska vara möjligt ska tillgängligheten 
utformas i enlighet med räddningstjänstens råd och anvisningar. Om till-
gänglighet till balkong/fönster inte kan säkerställas från samtliga bostads-
lägenheter så kan trapphus behöva utformas som Tr2. Alternativt kan två 
utrymningsvägar utföras från respektive lägenhet som båda kan användas 
utan hjälp av räddningstjänsten.

5. GENOMFÖRANDE

5.1 Organisatoriska frågor

Ansvarsfördelning
Skansporten AB och Eslövs Bostads AB (Ebo) är byggaktörer (exploatö-
rer) och ansvarar för att tillkommande bebyggelse inom planområdet sker 
enligt detaljplanens intentioner.  Kraftringen nät AB ansvarar för elförsörj-
ning och fjärrvärme. 
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5.2 Avtal

Planavtal
Skansporten AB tillsammans med Casa Färgaren 19 AB och Eslövs kom-
mun undertecknade planavtal i november 2016. Planavtalet har sedan 1 
januari 2017 övertagits av Skansporten AB och Eslövs Bostads AB. 

5.3 Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum som planen vinner laga kraft. 
 
5.4 Tidplan
Nedan anges de olika tidplanerna för detaljplanens planprocess, genomför-
andet av detaljplanen samt genomförandet av omgestaltningen av Kanalga-
tan. Att tidplanerna är preliminära innebär att de inte är fastställda och att 
de kan komma att ändras med tiden.

Detaljplan
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Granskning II (del två) 
sker under våren 2021. Detaljplanen är beräknad att kunna antas under 
2021.

Genomförande detaljplan, preliminär tidplan
Exploatering påbörjas- 2023
Exploatering färdigställd - 2025

Förstudie och projektering - 2021-2022
Upphandling av entreprenad - 2023
Entreprenad - 2024-2025

 5.5 Ekonomiska frågor

Planekonomi
Planavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören, vilket innebär 
att ingen planavgift ska tas ut i samband med bygglovet. I avtalet regleras 
ansvars- och kostnadsfördelning gällande detaljplanearbetet. Exploatörerna 
bekostar undersökningar och utredningar som erfordras för detaljplanens 
framtagande och genomförande. 
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Berörda fastighetsägare ombesörjer och bekostar eventuella ledningsom-
läggningar som en följd av planförslagets genomförande.

Anslutning till kommunens allmänna vatten- och avloppsledningar skall ske 
enligt antagen taxa. 

Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan Eslövs kommun och exploatörer-
na innan detaljplanen antas. Kostnader och ansvar för utförande av allmän-
na anläggningar, erforderlig fastighetsbildning etc. som behövs för planens 
genomförande regleras i exploateringsavtalet. Exploateringsavtalet reglerar 
exploatörernas skyldighet att betala ersättning för en del av kommunens 
kostnader att omhänderta vatten vid skyfall på Kanalgatan med utgångs-
punkt att exploateringen inte ska förvärra rådande situation. Exploaterings-
avtalet reglerar även exploatörernas skyldighet att fördröja dagvatten inom 
fastigheterna. Exploateringsavtalet reglerar också samordningen mellan 
ombyggnationen av Kanalgatan och genomförandet av detaljplanen. Ut-
gångspunkten är att kommunen anpassar ombyggnationen av Kanalgatan 
för att möjliggöra infarter till planområdet, men exploatörerna kan också 
få möjlighet att utföra nödvändiga åtgärder på egen bekostnad om de vill 
bebygga fastigheterna innan kommunens ombyggnad av Kanalgatan har 
genomförts.. 

Exploatering
Kostnad för anpassning av Kanalgatan till planerad byggnation samt åt-
gärder för att omhänderta skyfall på Kanalgatan kommer delvis att belasta 
kommunen. Pengar behöver avsättas i kommunens investeringsbudget för 
åtgärderna. Fördelning av kostnaderna mellan kommunen och exploatö-
rerna regleras i exploateringsavtalet.
 
5.6 Tekniska frågor  
Tekniska utredningar
Bilaga 1: Kulturmiljöutredning 
Bilaga 2: Risk- och bullerutredning
Bilaga 3: Geoteknisk och Mark och miljöundersökning
Bilaga 4: Skuggstudie
Bilaga 5: Skyfallsutredning 
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5.7 Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning
Planen föreslår gemensam sophantering för nuvarande Färgaren 8 och 
Färgaren 19 inom Färgaren 8. Rätten till sophantering kan säkras genom 

på berörda fastighetsägare att hos Lantmäteriet ansöka om sådan åtgärd. 
Med ansökan följer lantmäterikostnader samt eventuell skyldighet att utge 
ersättning för utrymme för rättighet. Lantmäteriet beslutar om ersättning 

-
lan berörda fastighetsägare. Lantmäterikostnader åläggs den som har nytta 
av åtgärden om inte annat överenskommits. 

Servitut

(Färgaren 16 ingår ej i planområdet).

Ledningsåtgärder
Servisledningarna för dagvatten och spillvatten för Färgaren 16 och 19 bör 

föregås av en utredning för att se om det är tekniskt möjligt. I dagsläget har 
Färgaren 16 gemensam spillvattenservis med Färgaren 19, vilken inte kan 
ligga kvar vid framtida byggnation. I framtiden är det lämpligt att fastighe-
terna har separata serviser. Flytt av ledningar och nya servislägen bekostas 
av berörda fastighetsägare eller enligt överenskommelse. 

Om Färgaren 16 fortsatt kommer nyttja Färgaren 19 för dag- och spillvat-
tenledning är det lämpligt att den rätten säkras. Det är upp till fastighetsä-
garna, alternativt lantmäteriet, att lösa hur detta avtalas eller på annat sätt 
säkerställs.

Gemensamhetsanläggning

riktvärdena för buller för uteplats ska kunna uppnås. Anordnas uteplatser 
gemensamt för Färgaren 8 och Färgaren 19 på innergården bör den utgöra 
en gemensamhetsanläggning för att rätten att nyttja den säkerställs.

Lämpligen ska även parkeringsgaraget utgöra en gemensamhetsanläggning 
med hänsyn till att parkeringsgaraget kommer att nyttjas gemensamt av 
Färgaren 8 och Färgaren 19.
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Om det skapas ett gemensamt miljörum för de båda fastighetern bör till-
gången till det säkras, vilket lämpligen sker genom att bilda en gemensam-
hetsanläggning.

Det är fastighetsägarna som gemensamt ansöker om att bilda gemensam-
hetsanläggning hos lantmäteriet.

MEDVERKANDE
Kommunledningskontoret, Tillväxtavdelningen

Tf  Avdelningschef   Planchef            Planarkitekt
Tillväxtavdelningen  Tillväxtavdelningen          Tillväxtavdelningen

   
 
 

116 ( 132 )



117 ( 132 )



118 ( 132 )



 

 

 

 

 
Detaljplan för fastigheterna Färgaren 8 och 19  

7 

KS.2020.0213 
   

3 ( 5 )



 
 KS.2020.0213  
 
 
 
2021-08-19 
Sofia Svensson Kommunstyrelsen 
+4641362367  
sofia.svensson@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Antagande av detaljplan för fastigheterna Färgaren 8 
och 19 i Eslöv, Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
Detaljplan för Färgaren 8 och 19 var föremål för en planprocess under 2016 - 2019. 
Eslövs kommun antog detaljplanen i juni 2019. Detaljplanen överklagades sedan av 
sakägare och mark- och miljödomstolen dömde till deras fördel och upphävde 
kommunens beslut att anta detaljplanen. Detaljplanen har efter det reviderats i 
samråd med fastighetsägarna och en kulturmiljöutredning har tagits fram för att 
utreda detaljplanens eventuella påverkan på riksintresset för kulturmiljö.  
 
Detaljplanen har därefter varit på samråd 9 juni – 7 juli 2020, på en första granskning 
19 okt - 9 nov 2020 och på en andra granskning 6 april – 4 maj 2021. 
 
I granskningsutlåtande II (två) har kommunledningskontoret sammanställt och 
kommenterat de yttranden som kom in under den senaste granskningstiden.  

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Antagande av detaljplan för fastigheterna Färgaren 8 och 19 
 Plankarta för detaljplan för Färgaren 8 och 19 
 Planbeskrivning för detaljplan för Färgaren 8 och 19 
 Granskningsutlåtande II 
 Bilaga 1, Kulturmiljöutredning, maj 2020 
 Bilaga 2, Risk- och bullerutredning, juni 2017 
 Bilaga 3, Geo- och markmiljötekniska undersökningar, maj 2017 
 Bilaga 4, Skuggstudie, april 2020 
 Bilaga 5, Skyfallsutredning, oktober 2018 

Beredning 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till antagandehandlingar för 
detaljplan för fastigheterna Färgaren 8 och Färgaren 19, Eslövs kommun. 
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Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att uppföra bostadsbebyggelse 
med inslag av centrum-, kontors- och handelsfunktion på fastigheterna Färgaren 8 
och Färgaren 19. En förtätning med bostadsbebyggelse längs med gatorna kommer 
att sluta kvarteret Färgaren enligt intentionerna i stadsplanen från 1938. Fastigheterna 
består idag av en parkeringsyta samt byggnad med handel och kontor. 
 
Området är planlagt sedan tidigare och kommunledningskontoret handlägger 
detaljplanen med standardförfarande. I Eslövs översiktsplan anges planområdet som 
stadsbygd. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplans intentioner. 
 
Kommunledningskontoret ställer sig positiva till att pröva lämpligheten för 
bostadsändamål och ovan nämnda funktioner inom fastigheterna Färgaren 8 och 
Färgaren 19.  
 
Under samrådet och de båda granskningarna lämnade sakägare yttranden på 
detaljplanen främst utifrån påverkan på riksintresset för kulturmiljö. 
Kommunledningskontoret bedömer dock, utifrån den framtagna 
kulturmiljöutredningen, att detaljplanen inte riskerar att påtagligt skada riksintresset 
för kulturmiljö. 
 
I planbeskrivningen framgår vilka ändringar som har gjorts i planhandlingarna inför 
ett antagande. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att anta Detaljplan för Färgaren 8 och 19. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägarna 
 
 
 
Eva Hallberg Lars Persson 
Kommundirektör Tf avdelningschef 
Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret 
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2021-08-06 
Moa Åhnberg Kommunstyrelsen 
+4641362084  
moa.ahnberg@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Yttrande över Lomma kommuns översiktsplan 2020 - 
utställning 

Ärendebeskrivning 
Eslövs kommun har mottagit Lomma kommuns utställningsförslag till ny 
översiktsplan att yttra sig över.  
 
Översiktsplanen är en framtidsplan för kommunens strategiska utveckling och ska 
visa hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen inom sitt geografiska 
område. Lomma kommun vill med förslag till Översiktsplan 2020 bygga ett hållbart 
och attraktivt samhälle och sträva mot en befolkningsökning på i snitt 1,5 procent per 
år fram till 2030.  
 
För att visa på den utveckling som Lomma kommun önskar efter 2030 har 
översiktsplanens plankarta kompletterats med en karta som visar en långsiktig 
utvecklingsstrategi för bebyggelse, infrastruktur och naturvärden. 

Beslutsunderlag 
Översiktsplan 2020-2030 utställningsförslag granskning 
ÖP 2020 Bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning, utställningsförslag granskning  
Samrådsredogörelse ÖP 2020 
Kommunstyrelsens beslut § 96 2020.0203 Anta yttrande över Lomma kommuns 
översiktsplan 2020 

Beredning 
Eslövs kommun har tidigare yttrat sig över förslaget till översiktsplan, beslut § 96 
2020.0203 daterat 2020-05-06. Eslövs kommun har inga ytterligare synpunkter på 
planförslaget.  

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande över Översiktsplan 2020 för 

Lomma kommun som sitt och skickar det till Lomma kommun. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Lomma kommun kommunstyrelsen@lomma.se 
 
 
 
Eva Hallberg Lars Persson 
Kommundirektör Tf. avdelningschef Tillväxtavdelningen 
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kcY[̂wV_rWWsS�dUYSi]jSz[_VgUh̀îhV_rWW[USVXZWS
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ìVWXYVWat[̂Si]jSdtt_lW[_V[bîZ[̂SVXZWSX̂ [̀WVt_XWw
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gSY[USbgUZXVfghXSb_[̂fr̂UghXSîWVVŴdfWd̂[Um
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kaYVflUVfXSVfihV̀[f_rYYXS̀X]f_XUYVfXt[Wm

��yNQLIONHL|�PH�S�iZ[_[lV[USVXZWS

�gUY[̂cYVlV[Um

����AF���FCBA�EF� AFE�¡¡D�¢E�B¢��F
£N¤y�NHI�S�it[UjXh[US�ĝtîWSi]jS�X_ZcS�ĝtîWS
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k̀brep_òaê_bij̀Y
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~̂eafj̀b
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ij�v�nlu�|tpntourvo�l}s{rvu~
ijklmnlo�|t��tun�ovsopzlmon��ntoz�mtquoytzlouptql}ntlv~
ijklmvont|u{|luur�}}o{osv�lnp~

VW6,.6,0123/455X55�Z/50�V5�27�\�[,�79

�Q=EJO<=HLB=>R=FTEJEJ<K̀F>Q=K<=>RE>?=dBB=P>H=ÒS=<LF<L>dOQU=aKQEGQEO@<IHLJ=
M;<=P>H=ÒS=M<CBTeEBCR=CQQLM>?><=HL=>BB@KQQ>=P>H=EO@=�QQE=C=_O@@>=FO@@TQh=
_O@@>=QO<<>=EJ<>QHh=a>POcO@<IHLJ=E>@J=EJ<>QHLQ=RCH=_IQD>=P<GDD>Q=C=
NAK<<LH=E>@J=O@<IHLJ=@LBB>Q=P>HLQU=�@<IHLJ=EJ<K̀FL<=ECD=TJ=dBB=J<L=@LJL<E=
HAT̂U=NIJBCRh=�CQHET<�QD=ÒS=FCJLET<�QD=EF>=E>@O<HQ>E=@LH=P>H=ÒS=>QQ>J=
M<CBTeEBCRU

ij�vl}oyzto���y�tvuouptvl}nl~o
ij��mtqu�pzlmoyzto�|t��tvuou|wwvt�}~

9W2/4�\��[5VZ9,0123/450�V5,W2,-7�[59W2/4�\��[5
VZ9,0123/4

]L=D<TQH>=PO?Q><Q>=C=PTFJLQ=K<=LFOBODCEFJ=FKQEBCD=@CBA;=@LH=LQ=S;D=
PCOBODCEF=@IQDM>BHU=�@<IHLJ=CQO@=dO=@LJL<E=HAT̂D<KQE=K<=L?=EK<EFCBJ=
RK<HLMTBBJ=S>REO@<IHL=@LH=EJO<=TJP<LHQCQD=>R=IBD<KE=ÒS=RCFdD>=BLFc=ÒS=
T̂ R̂KbJO@<IHLQ=M;<=�EFU=:<CBTeEBCR=ÒS=<LF<L>dOQ=C=MO<@=>R=R>?LQÊO<JL<h=
�EFL=ÒS=PIJÊO<J=@IEJL=J>=SKQEGQ=dBB=O@<IHLJE=Q>JT<RK<HLQU=�>QHJKFJh=
@THH<CQD=ÒS=>QH<>=MGECEF>=EJ;<QCQD><=EO@=̂IRL<F><=PO?LQM;<SIBB>QHL=TJD;<=
SOJ=@OJ=HLQQ>=@CBA;U

ijklmnlos{l}rtv��p��mmlv}o��toy�tnr|wwvo{o��rpnlou|woxn�xnp~
ij�qrpsntruvwxnpo��ton�ourno{o��rpnlo|�xou�n�{n��po{lpno{ouqtur{�po
sqt}ny���voxvsu|wtz}nl~

ij�t|u{|luur�}}o��ton�o��mmvuo�pno{osv�lnp~
ij�pmqt}ntou|wo�zsntrvto}��t�o|�xosq�p�{snpo{o��rpnlolnmv�spourvo
�l}s{rvu~
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%&'()'*+,(-.,
/012*3452*6'78-9/:15

;<<=<><?@AB=?<<@?C<DE?@A=FGH=IA@=HJKKL?@<=
MNOPQRRS

TUVWXYZ[\]̂[V]_X[̀âV_VbXUVcd[V]_aefgad]ahÛ[X]̂daidjeUk]V]_a\[adldWmdUamha
cbe[XacXWg\UUcnbWX]V]_X[oapd]amh_hd]̂dan[iX]Vcd[V]_d]aefga_UeiXUVcd[V]_d]a
gX[aWd̂jZ[badqdkbd[aceWaZkX]̂dackVUU]X̂d[aVag\UcX̀arUU_\]_UV_gdb̀âdWe_[Xsa
cXWbacd_[d_Xre]oat\]]Vcke[̀auX[e[̀abv\]cbd[aefgaV]je[WXre]a[Z[acV_a_UeiXUb̀a
XUUbac]XiiX[daefgaVaXUUbacbZ[[daeWjXw]V]_oaxĥdamd[ce]yaefga_êcb[X]cme[bd[a
jZ[u\]bXcaZkXacXWr̂V_baceWâV_VbXUVcd[V]_d]aje[bc\wd[aVa[XckbabdWmeoazb\̂d[a
efga[d_Ve]d[ake]kn[[d[X[aWd̂auX[X]̂[XaeWaXwaXw[Xgd[Xa]{XaV]uh]X[da
efgaud[kcXWgdbd[oa|V̂_X̂daX[idbcWX[k]X̂c[d_Ve]d[aefgaj[Vr̂cXkruVbdbd[a
jZ[nbc\wd[aXUUbaWd[aUh]_u\_Xab[X]cme[bd[aefganbudfkUX̂aV]j[Xcb[nkbn[̀auVUkdba
rUUcXWWX]caWd̂acb[nkbn[eWuX]̂UV]_X[aefgadwaZkXbanwX_aXua]Xbn[[dcn[cd[a
jZ[\]̂[X[aUX]̂ckXmdboa

td̂X]aW\]]Vcke[ajZ[[a}{wX̂dâVbaveiid]ajX]]c̀a}{wX[a]najZ[dbX_âVba
W\]]Vcke[as]]coa|XUWZvUV_gdbd]agX[aZkXb̀aUVkceWarUU_\]_UV_gdbd]oapdwXagX[a
UdwarUUaXwaW\]]Vcke[cau\[̂d[V]_X[ak[V]_aXw[XkruVbdbagX[ajZ[\]̂[Xbcoat\]]Vcke[a
cZkd[acV_â\[jZ[a]naVacbZ[[danbcb[\fk]V]_a\]ar̂V_X[darUUad]aXw[XkruaUVucWVUvZo

~'')09':7,/:7*�:/��,

�]aXw[XkruaUVucWVUvZa\[a]\[aXUUXâdUX[aVauh[XaUVuajn]_d[X[a�a_êakeWWn]XUa
cd[uVfd̀ai[XakeWWn]VkXre]d[̀ai[Xaied]̂d̀a_êaX[idbcWX[k]X̂ à_ewa
cd[uVfdnbin̂ à_êXa[dk[dXruXaWZvUV_gdbd[̀aefga]\[âdbas]]caWZvUV_gdbarUUa
nmmUdudUcd[̀acv\UujZ[ud[kUV_X]̂daefga[dUduX]baV̂d]rbdboa�mmd]gdb̀ab[{__gdba
efgabeUd[X]canb_Z[aefkchauVkr_Xad_d]ckXmd[ajZ[aXwaXw[Xgd[XaW\]]Vcke[oa
�e[ck]V]_auVcX[aXwâdaWvnkXau\[̂d]XaiUV[aXUUbauVkr_X[doa�[iX]Vcd[V]_d]ajZ[a
ecca]\[WX[dauX[X]̂[XaefgaWd̂jZ[aXwaXUUba}d[aW\]]Vcke[aie[amhaXUUbaWV]̂[da
{bXoazb\̂d[aefgaU\]̂d[a\[aVgemkemmUX̂da_UeiXUboaa�]âdUaje[ckX[daWd]X[aXwa
vncba]\[gdbd]aefgâdbaW\]ckUV_Xaefgak[dXruXakXmVbXUdba\[a]{fkdUj[h_e[]XaeWa
dwacXWg\UUdackXakn]]XanbudfkUXcoazbX̂ci{__]X̂c[d̂ckXmd]aidgZud[â\[jZ[a
X]u\]̂XcajZ[aXwaXw[Xgd[XaW\]]Vcke[aefgajZ[aXwajhaW\]]Vcke[aXwaWZbXcoa�Z[a
XwaU{fkXcaWd̂âdbaidgZud[auVanbudfkUXauh[bacefVXUXaefgan[iX]XakXmVbXUoa�]a
mUXbcan[iX]XaefgacefVXUXakXmVbXUanb_Z[caXuâdaj{cVckXaefgaW\]ckUV_Xa]\bud[kd]oa
�]aXuâdauVkr_Xcbdai{__cbd]X[]XajZ[aXwackXmXâdccXakuXUVbdbd[a\[adwaUduX]̂da
cXWg\UUd̀â\[aW\]]Vcke[a[Z[acV_̀aWZbcaefgakX]ai{__Xa[dUXre]d[aefganbi{bXa
bX]kX[aefgaV̂�d[o

�waUduX]̂dacXWg\UUd̀acbX̂cUVùai[nkX[aW\bXcaVaX]bXUdbaW\]]Vcke[aVa[Z[dUcda
rUUcXWWX]caWd̂âd]ar̂âdanmmdghUUd[acV_amhaeUVkXamUXbcd[oa�VUUackVUU]X̂aWebajZ[a
gn]̂[Xah[acd̂X]̀aidgZud[auVaV̂X_aV]bdauVcbXcaVâdbaeqd]bUV_Xa[nWWdbaeWauVaV]bda
uVUUoapdba\[â\[jZ[aVacbe[anbcb[\fk]V]_aj[VuVUUV_XaXkruVbdbd[aceWanb_Z[acbX̂cUVudboa
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%&'()*+,-(./.00.12,)234)0./,53(3,677)28(,*+,4'9,6(5393,:/30.2'2'9,;(,<00(;=:0.12,
>?1,;(,7032)'(93),3@(3:</.2'2,>'02,3/1?(394',-?(,*+,'9,7032),'00'(,*(2,):3,
677-3@3),)*+,0'/394'A,

BCDEFFGHIHJKLMJNIOPQRMJISJTRUPKILTEPQIVVTJGTRIWLVQHXKMPNITIJ
LPQHXJVQRKFQVYZ[JMSPML\RQTIT[JNIKZLKHUPQHX[JRMPGFUPLIJEW]J
LEFFGHQLM\EĤ

BCDEFFGHIHJKLMJ]MJ_ELGKJ̀aJMSJMSPM]IPMJFUHHQKLEPJEW]J_aJOIFJ
MSJFZTMKJXIHEFJMSJGTRIWLVMJLEFFGHIHKJKEWQMVMJEW]JGPNMHMJ
bcdefcghi

j*++3,;(,('439,.431,'9,/;04.12,3@(3:</,5*'94':*++69,+'4,+8913,
k93,/;(4'9l,)2(32'1.):32,5'0;1'9,.,'9,93<*9'00,<00/;m2:;(93l,.,'9,
)7;99394',:69):37)('1.*9A,n94'(,70397'(.*4'9,:*++'(,2(',)23<*9'(,
-?(,7'()*92(3k:,3@,('30.)'(3),78,*0.:3,7032)'(,.,:*++69'9A,o'@3,1'(,
/;04.12,1*4,<001;910.1>'2,<00,*+1./394',)2;4'(,+'4,>'03,4'2,62564,)*+,
4'2,.99'5;(A,p,('1.*9'9,k99),4'2,4'))62*+,'9,69.:,9;(>'2,+'0039,)234,
*=>,0394)5q14l,/.0:'2,.99'5;(,3@,4'2,;(,9;(3,<00,3002,r,)'(/.='l,9326(r,*=>,
:6026(6770'/'0)'(l,3(5'2',*=>,625.049.91A,s;(>'2'9,+'0039,)234,*=>,
0394)5q14,1'(,*=:)8,'9,5(3,1(694,<00,3@,62/'=:03,2t;9)2'(,*=>,7(*46:2'(,
.9*+,1(?9,<00/;m2,*=>,=.(:60;(,':*9*+.A,u*++69'9,>3(,)3++39231'2,
-3923)<):3,-?(62);@9.913(,-?(,'@,-(3+824(./'2,)3+>;00)5q11',*=>,'9,
3@(3:</,0./)+.0t?A

v3+>;00'2,5'>?/'(,4*=:,-?(;94(3),-?(,3@,+?23,)3+>;00)62+39.913(93,
*=>,-?(,3@,:*++69'9,):3,/3(3,-*(2)3@,3@(3:</A,o'@3,)2;00'(,9q3,
:(3/,78,>6(,)3+>;00'2,7039'(3)l,5q11),*=>,-?(/3023)A,w84',j*++3,*=>,
wt;(('4,>3(,-(89,xyz{r230'2,62/'=:032),<00,/.003)3+>;00'9,+'4,081,*=>,
10'),5'5q11'0)'l,4;(,+39,+')2,5*(,*=>,5.0'9,3/,2(34.<*9,;(,7(.*(.2'(34A,
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%&'()*+,)-',.'/0123'145'67*'*&8*9::3'(05-)';)<';3-2)1'67*'(4==3'
/0/3-)'67*';)-'>&12?618(:31<3/'>+-'35'2&113')-(@&<3';)-'01'35'(3-3'
(6A'B.'()*+,)-'(4==3')5':),31<)'83;*0::)'86;'&/=9-'>-91';011.826-8'
()*6,'67*'823:3C')-(@&<)-'(6)1<)>6-;)-'>+-':.,)/8'3::3'82)<)1'67*'
.1(@&<)-'?::'35'-)83'26::)2?,/C'742:3C'=9'67*';+/38A'

DEFGHGIJIK

L)-6)1<)'M9'*&-'()N1/:.=3'8/-&2/&-)-'8)-'&/'231'>+-/0/1.1='.11)(0-3'35'
(4==3';)-'01'<)/'86;'-)<31'N118'M9'<)1';3-2'86;'-)<31'0-'/3=)1'.'
318M-92A'O5'>+-/0/3'231'67289'.11)(0-3'35':0==3'?::'143'6;-9<)1';)<'
)1'/0/3-)'8/-&2/&-'01'<)1'()N1/:.=3C'>+-'35'M9'/0/6-/81.,9'&MM19')1'
>+-/0/1.1=A'

O,'<)':623:3'2:.;3/&/8:0MM)1'8/9-'/-318M6-/)-'>+-')1',0:<.=/'8/6-'
31<):PQ%0-'R)-';011.826-':),)-'67*'-+-'8.='M9')1'()=-0183<'4/3'
(:.-'>+-&/8051.1=3-13'>+-'*9::(3-3'/-318M6-/;)<):'(05-)'67*'
2617)1/-3?61)1'=+-'35'&1<)-:3=)/'>+-'-)831<)'(:.-'8/+--)A'S5'(05-)'
145@31<)'3,';3-2C'.1>-38/-&2/&-C'/)21.823'>+-8+-@1.1=8848/);'67*'
6T)1/:.='8)-,.7)'(:.-';+@:.=/A'U)16;'>+-/0/1.1='=)8'67289';+@:.=*)/'?::'
8/+--)'>&12?618(:31<1.1=C'8/0-2/3';+/)8M:3/8)-'67*'(05-)'&1<)-:3='
>+-':623:'*31<):'67*'8/3<8:.,C',.:2)/'67289'823M3-'/-4==3'67*'35-32?,3'
;.:@+)-A'V+-/0/1.1='.11)(0-'89:)<)8';91=3'>+-<):3-C';)1'<)/'N118'
67289'&/;31.1=3-';)<'>+-/0/1.1=A'V:)-'.1,913-)'823'<):3'M9'<)1'
3::);318-058:.=3'13/&-)1C'86;'<)/'-)<31'.<3='N118'-):3?,/':./)'3,'M)-'
.1,913-)'.'W6;;3'26;;&1A'V+-/0/1.1='231'67289'.11)(0-3')1'&/;31.1='
10-'<)/'26;;)-'?::'2&:/&-;.:@+*01841A'

XYZ[\]̂_^̀a[__[\Zb_

S5'-.2/'8/3<8:.,'86;'>-0;@3-'26::)2?,/-3N2'67*'-+-):8)'?::'>6/8';)<>+-'35'<)/'
6T)1/:.=3'-&;;)/'()*+,)-',3-3'&c6-;3/'&?>-91'<)1'6824<<3<)'/-3N231/)18'
,.::26-'67*'823:3A'V+-'35'<)/'823',3-3'35-32?,/'35'-)83'26::)2?,/'()*+,)-'*):3'
-)831',3-3'()2,0;C'0,)1'8/-07231';)::31'*9::M:3/8'67*';9:M&12/A'd:3/8)-'
67*'8/-92'()*+,)-'&c6-;38'M9')5';)<,)/)/'805'89'35'<)/'N118'>&12?61)-'
86;'35-3*)-3-'67*'0-'?::=01=:.=3'>+-'3::3';9:=-&MM)-'67*'89'35'<)'&MM:),8'
/-4==3'67*'/-3N2802-3C'>+-'35';011.826-'823',0:@3'35'742:3C'=9'67*'&MM)*9::3'
8.=A'U)16;')1'6;86-=8>&::'=)8/3:/1.1='231'3-2./)2/&-)1'67289'(.<-3'?::'
35';011.826-'2011)-'=);)1823M'67*'?::*+-.=*)/A'O5'20113'?::*+-.=*)/'
67*'8/6:/*)/'+,)-'<)1'=);)183;;3';.:@+1'(.<-3-'.'8.1'/&-'?::'35'(4==3')5'
83;*0::)'86;'*9::)-'.*6MA'
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%&'()*+,*,-..*/0*+01(+1233(+45)*3(0+6*7+658/9.:*'*)+;//+<()7(.0)*1)*(;=3>+
*?+;//.&3./9.'+4)9/2@0/9<+=A:+.=7+:&/0(B+C()1*)>+.('2)26+=A:+'=).+&)+.)53(+
2DD/*<*/0*2DD/*<*/0*)26+0=6+&)+<91;.(+2)+,E7*+0=A9(/'+=A:+*1=/=.901'+
D*)0D*1;<B+F=)01393.+<90()+DE+*?+'-7/9.'+0(6,(37+6*//(3+3&):*'+;//+
.)53=6)E7*+=A:+:2)+=@(+6&33901=)+&)+4-0901'+(1;<(B+G91(0E+:()+.)53(+69/85*)+
*3+D=09;<+93<*)1(3+DE+E'*):&6'393.+*@*)+0')*00B+H)530')21'2)*3+423.*)()+
0=6+0'(7*30+/23.=)+=A:+382)()+.*3=6+(?+,97)(+;//+*?+.=?+/=1(/1/96('>+
,&?)*+/2@69/85>+)*3(+7(.<(?*3+0(6'+,97)(+;//+,2//*)7&6D393.B+H)5301(+
,*:5<*)+=A10E+I33(0+9+,*,-..*/0*0')21'2)*3+45)+(?+69/7)(+1=30*1<*30*)+
(<+1/96(J5)&37)93.()+0E0=6+*K')*6(+'*6D*)('2)<()9(;=3*)+=A:+0;.(37*+
<(?*339<E*)B+H)5301(3+&)+=A10E+*?+<91;.'+0'(70,-..3(70*/*6*3'+0=6+&<*3+9+
7*3+/9//(+01(/(3+DE<*)1()+:2)+<()9(;=30)91+=A:+0'(7*3+2DD4(?(0+9+5.=3:587B+

LMNOPQMRSMPTUVWWXYZ[MU

\J=)6393.*3+(<+'&'=)'*)3(0+A*3')2669/85*)+&)+<&0*3'/9.(+45)+(?+=)'*)3(+01(+
<()(+4=)'0(?+(?)(1;<(+=A:+/*<(37*B+]+A*3')2669/85*)3(+,5)+=/91(+4231;=3*)+
0(6/(0+45)+(?+.*+,&0'(+658/9.(+45)2'0&?393.+45)+:(37*/+=A:+0'(70/9<B+̂*+
<(/4)9(+(1;<9'*'*)3(+,*:5<*)+'(+0'57+(<+7*+357<&379.(+(1;<9'*'*)3(>+0=6+;//+
*K*6D*/+/9<06*7*/09315D>+45)+(?+.*3*)*)(+,*051()*B+_*3')2669/85*)3(+,5)+
.*0+*?+D2,/91'+933*:E//+6*7+)*0'(2)(3.*)>+1(4̀*)>+(a&)*)>+0*)<9A*+=A:+12/'2)+
45)+(?+(?)(:*)(+6&33901=)+(?+2DD*:E//(+09.B+b*)10(6:*'*)+,*:5<0+45)+(?+
51(+7(.,*4=/1393.*3+=A:+01(D(+1237237*)/(.B+F5)+(?+D/('0*)3(+01(+<()(+
,*4=/1(7*+=A:+2DD/*<(0+')-..(+5<*)+:*/(+7-.3*'+,5)+7*'+=A10E+I33(0+,=0'&7*)+
9+A*3')2669/85*)3(B+̂*+A*3')(/(+D/('0*)3(+,5)+2'.5)(0+(<+(//6&3+D/('06()1+0E+
(?+1=6623*3+:()+)E79.:*'+5<*)+2'<*A1/93.*3+9+A*3')26+DE+/E3.+091'B+̂&)45)+&)+
;//+*K*6D*/+93=6:20'=).+=A:+.(//*)9=)+=/&6D/9.(B+

C()1*)93.+DE<*)1()+<&0*3'/9.'+'&':*'*3+DE+<E)(+A*3')(/(+69/85*)>+<9/1*'+,E7*+
&)+=*1=3=6901'+=A:+.5)+69/853+./*0()*+=A:+6937)*+(?)(1;<B+H*3=6+(?+.5)(+
,9/D()1*)93.()+6*)+&37(6E/0*3/9.(+=A:+(3D(00(7*+9+(3'(/+;//+45)2'0&?393.()3(+
DE+=/91(+D/('0*)>+.*3=6+;//+*K*6D*/+0(62'3-?8(37*>+c=3*)93.+*//*)+
6=,9/9'*'0/50393.()>+1(3+<9+(3<&37(+<E)(+A*3')(/(+D/('0*)+*a*1;<()*B

def=6623*3+01(+<*)1(+45)+*?+0(6:&//*+7&)+7*'+&)+:5.'+9+'(1>+')-..'+=A:+
931/27*)(37*B

def=6623*3+01(+2'<*A1/(+7*+0'5))*+'&'=)'*)3(0+97*3;'*'>+0'&)1(+0')E1*3+
0(6'+2'<*A1/(+<91;.(+D/('0*)+45)+(?+01(D(+,&?)*+45)2'0&?393.()+45)+
0'(70/9<B+

def=6623*3+01(+<*)1(+45)+(?+0(6/(+A*3')26<*)10(6:*'*)+9+A*3')(/(+
/&.*3+=A:+237<91(+*K'*)3*'(,/*)93.()Bg

debE)(+.*6*30(66(+)26+01(+<()(+2J=)6(7*+*@*)+7*3+=01-77(7*+')(Ih
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ĵVYTea\Y\nPzY\PaOPQZPjRYOU\QPZ[V\PQRPbY\PaOPUd[b[h\PQRPdYbPV]TTYVSZ\OQkVP\QP
U[hPSTTPMTab[YP]̂_P{cebfP|QTdNP]̂_P}YTU[eh̀]OhnP
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|&)qfsjqg)(hi*g)st*

62 ( 231 )



��

�
��
�
��
�	��



�������������������������������  ����  !��"#"#���"#$#

%&'()*(+,-*.)/*,0123*)4*+-56*,78*857.)-9*:*3(;2*)<*=24)-)*>?/)-@*3,0*
1-A/*A*:*?)/63.)@2+B

%&C-A/3.)*,78*:7.2*8D-61E,-6)*(+,-*3.)*12*@-512?*D+*,0-D62+B*F/3.:?6)*
0)+2-:)?4)?9*=D62*8D-61E,-6)*,78*1-A/)9*=A-*1A-)3*GA-*)<*3+5-.)*
@)-..)-).+5-2/B*H2+*://2=5-*)<*)3G)?+*=A-*0:/:02-)3*@D*1D/1)-*,78*
@)-.2-:/13(+,-*3)0+*)<*62*1-A/)*0:?EA2-/)*02??)/*=2=(112?32/*3.)*
IJ,-0)3*026*2/*4:6*@)?2<*)4*1-A/)*2?202/+*K1-53(+,-9*,6?:/13(+,-9*
857.)-9*+-56-)62-9*1-I@@2-*)4*+-56*,34L*3)0+*3+,-*0D/1G)?6*)4*)-+2-*GA-*
)<*)/3?I+)*M??*,78*I+427.?)*@)-.*,78*+-561D-630:?EA/*542/*:*>?/)-@3*
/,--)*62?)-B*

%&N2??)/*3+-:.+*-).+*,-6/)62*=(11/)62-*,78*(+,-*.)/*4:33)*1-I3)62*
1D/1)-*4)-)*3?:/1-)/62B

%&O2P/+?:1*45Q+?:182+*K+-56L*+)3*M??4)-)*4:6*I+=(11/)6B
%&R0-D62+*=A-*4)-)*A@@2+*,78*M??15/1?:1+*GA-*)??05/82+2/B
%&C-5/34)??2/*:*/,--)*62?2/*)4*I+427.?:/13,0-D62+*GA-*=,3+562-*8)-*2/*
?D/1*8:3+,-:)*3,0*51,1-5/3B*O2=(112?32*,78*1-A/3.)*=A-*65-GA-*2/6)3+*
I+427.?)3*3A62-*,0*1-5/34)??2/STUVSWXXSTVWYZ[\WS]V[̂_̀ ŜabZSTUVSWXXS
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UYGFDUVUGWZ[ORNSLMLJG\ZJGKLGFCWG]CJGRGHIJCWJXKLMGUYGOLPUGWLJGUPGORPLMGRHCWG
DCWWEHLHGCQSGKIJRNLHCWGWRHFDUGEMVLHKORHNLĤG_CWWUGDCWWEHGPLJDUJG\ZJG
UYGUJ]LMFVOUMFLJGFCWGWUMQSUJGRHPXHUJHUFGDCWVLMLHFVJC̀OGLMU]OLJUFGRHCWG
DCWWEHLHG\ZJGUYG]RKJUGaOOGLHGOXHNFRDaNMGSXOO]UJGFUWSIOOFEMPLQDORHN̂G

bXHNUG\ZJLMUNGRG_CWWUGDCWWEHGSUJGFRHUGPLJDFUWSLMLJGWLKGEMNXHNFVEHDMG
RGSLWWLM̂GcLMG̀HHFGLYG]LSCPGUPGUYGdLeR]LOMGDEHHUGPIO[UGWLOOUHGUYGFRYUG
SLWWUGCQSGUJ]LMUGCQSGR]OUHKGPUJUGLHGKLOGUPGLHGDCHMCJFWRO[ZGaOOFUWWUHFG
WLKGUHKJÛGcLHHUGMTVGUPGWZ[ORNSLMLJGVOUQLJUFGOIWVORNLHGRHCWG]L̀HMORNUG
MIMCJMLJGRGUHFOEMHRHNGaOOGKLGDPUORMLMLJGFCWGFMUKLHGDUHGLJ][EKUGRG\CJWGUPGDU\fLJgG
JLFMUEJUHNLJgG]EaDLJGCQSG]R]ORCMLD̂

hROONIHNORNGWUJDG\ZJG\ZJLMUNFLMU]OLJRHNUJGIJGLHGPRDaNG\ZJEMFIYHRHNG\ZJG\CJMFUYG
aOOPIeM̂GiLJDFUWSLMFCWJXKLHG]ZJGVOUQLJUFGFMJUMLNRFDMGEa\JXHG_CWWUG
DCWWEHFGMIMCJMLJGCQSG]L̀HMORNGRH\JUFMJEDMEJGPUKGNIOOLJG]XKLGPINUJGCQSG
DCOOLDaPMJÙD̂G

jklHCWGDCWWEHLHG̀HHFGRHNLHGOIWVORNGVOUMFG\ZJGaOOFMXHKFVORDaNGPLJDm
FUWSLMGnomGCQSGpmUHOINNHRHNGLHORNMGWRO[Z]UODLHq̂GrHKUHMUNLMGIJG
VOUMFHZKPIHKRNUGFUWSIOOFPRDaNUG\EHDaCHLĴ

jksH]UJMGPLJDFUWSLMLJGWLKG]LNJIHFUKGCWNRPHRHNFVXPLJDUHG\XJGOCDUORFm
LJUFGRHCWGDCWWEHLĤG
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àbA\\A>K<A>;A@6=A8:HA986AR?A6QA9FQA9>;ALH=6AR?=:GCLG=A98:@:7A>;7?@6H:9A
H:=I7cA>K<A8IC=I7EF7@6HMA]69=F;;6C967H:ALAOD79=:A9=dK86=ÀA>K<ALÀaeA\\A
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D.20'23,**&8'526&&2E,--(21>1,)12,<92-7H&8557)(25,/26&&5.'526&&2+0);8<0?2c&(1+0'2
>)2;(&/2D7)2(:2*(++(28'282&('/+3(*012,<92D7)2(:2;>)'(2,-)./01+2A0='1&85(2
+1)F31F)2,<92F1A&8<3()?2̀02,&83(2(';>'/'8'5()'(28',-2,-)./012A097;0)23'C1(+2
+(--('26&&20'290&9012+,-2-7H&8557)2A>:)02(';>'/('/02(;2*&(1+0'2F'/0)2
/C5'01+2(&&(26--()2,<92.)01+2(&&(2-.'(/0)?2

K2/012'C(2;0)3+(-901+,-)./012+3(2/012=''(+2-7H&8590126&&2;0)3+(-9010)2
-0/25)7'2('3'C1'8'542F1A8&/'8'5+-7H&859010)2,<920'2A&('/(/2+1(/+/0&?2
a0AC550&+0'+23()(31>)2,<92+1)F31F)2A097;0)2+1F/0)(+2;8/()042-0'2/012+3(2
;()(21C/&8512(:2-('2>)282%&'()*?2a0AC550&+0'2,<92A0AC550&+0'+2,-58;'8'52+3(2
;()(25)7'2,<928'',;(6;?2X1,)12D,3F+282F1;0<3&8'50'2(;2%&'()*+,-)./012>)2(:2
-8'+3(2A8&A0),0'/012,<92(:2+3(*(25,/(2D7)F1+>:'8'5()2D7)25.'542<C30&B2,<92
3,&&036;1)(=3?

%&'()*28'5.)2820:2,-)./02+,-2>)2(;2)83+8'1)0++02D7)23F&1F)-8&H7;.)/0'42
0'&8512-8&H7A(&30'2deaf2g23(*2h2i?2Y:)C<3012D7)2)83+8'1)0++012('50+2+,-20:2
;>&A0;()(12,<92()381031F)98+1,)8+3128'1)0++('128'+61F6,'+AC55'(/+A0+1.'/2
82*()32,<921)>/5.)/+-8&H72-0/2()A,)01F-2D).'2j_kkB1(&01+2('/)(29>&l?2
%&'()*+2+&,:2-0/2,-&('/2F157)2AC55'(/+-8''0?2b'2;>)/0A0+3)8;'8'52(;2
,-)./012+(-12)831&8'H0)2D7)2A0AC550&+0'29()21(581+2D)(-26&&+(--('+2-0/2
3F&1F)-8&H73,'+F&12-0&&('2+(-)./2,<92F1+1>&&'8'5?2
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%&'()**)&+),&-&.')/'/012343(51-/&-&.3&'678'.3(9):9&-&.(+;1<9(0,&-&.)1'+;1'
23'=:)&31)23'+;10&21-&.)1&)'+;:>31'801?

@-5(-&913((3'A'/0123&'678'/)2'(6*'-&93'+B1'(5)2)(

C/(33&23'<94D..&)2(6*1B23&'E6(90231'678'F1;&)'&01-&.)1'432;*('+;:>)&23'
/0123&'-'1-5(-&913((39

56**)'),'431;1)(

GHIJKLMNLOJKPQRSTUVUWXYQMZYMOJQKYMU[T\Y]WRQMWL]MU
QJKLMNLOJK̂_\\JẀK̂ZKMaJ̀UQUWXMXQYUbWXYUOc[
MXd̀\aX̀KPQRST

GHebbZJUKRdf̂_\̀UVUSOX̀ X̂NYKRWJ̀KYWbUPZ̀UgOXJRdPJQJ\WXhUÒRQJ\WXhU
WRRiZXUOc[U]d\K_KMZPhUjQYMRQJSZX

k39'(6*'-&93'+B1'(5)2)('432;*('/)1)'23&'+1)*/<l&)'-&(m9<m6&(*-:>;&'*32'
4D..&)231n'(91<59<1n'62:-&.()&:0..&-&.)1'678'=)15'+1B&'6:-5)'m2(=31-6231'()*9'
23&';==&)'(:0,4D.23&o'p32'(91<59<1')/(3('6*.-/)&23'.10&(31'678'-&4;123('
612&-&.'*3::)&'4D..&)231n'.1;&)'*-:>;31'()*9'(-59:-&>31o'p32';==3&'(:0,4D.2'
)/(3('),'*)15'-&93'+B1'4D..)('-.3&n'/0.)1'3::31'.10&(31'+B1'-&93'5)=)(')/n')::q31'
(5)'43/)1)('678'5)&'B931=:)&931)(o'C:&)1=('5)1)5901'(6*'3&'.1;&';'-'239';==&)'
>61241<5(:)&2(5)=39'01'/-5m.o'r)&931-&.')/'+61&:0*&-&.'(5)'(53'-'3&:-.839'*32'
s0&((9D13:(3&'t5B&3('43(:<9o

ED..&)2(*-&&3

t093(.B123&'C:&)1='8)1'*323:m2)')&61o'k39'(93&8<(n'(6*'/)1-9'8</<24D..&)2'
(32)&'*323:m23&n'13/('2675'uvwuo'xF)**3:.B123&y'01'3&'46&-&.(:0&.)'-'
561(/-153n'(6*'5)&'+;:>)('m::4)5)'m::'uz{{A9):39o'k3&'01'-2).'8B19'6*4D..2o'
r</<24D..&)23&'<==+;123('(32)&'*)&'43(:<9)9'),'C:&)1='(5<::3'4:-'
:)&941<5(-&(m9<9o'k3&'(962'+012-.'(6*')2*-&-(91)m6&(A'678'(56:4D..&)2'uwz|n'
2B'-&(m9<939';==&)23'(-&'/315()*839o'@-9&-&.)1&)'8)23'<};19(')/'23&'2)&(53'
)15-93593&'~o'p3:2)8:o't961)'356&6*-4D..&)231'678'3&'/3931-&01-&10,&-&.'
4D..23('uwzwAz�'3�31'1-9&-&.)1')/'�o'ro'F1)&�6�o'r6/43(:).((56:)&'*32'
(*32>)'<==+;123('uwvz'3�31'1-9&-&.)1')/'r3:.6'�3,31�)::o'@3(9)<1)&.3&'
4D..23('uwv|'(6*'*3>31-o'k39'&</)1)&23'*3>31-39'4D..23('uw��n'*3&'
8)1'(3&)13'm::4D..9(o'p<(3-4D..&)23&'�D,)23('m::'C:&)1='3�31'239'
9>0&(9.>619'(6*'=)/-:>6&.'/-2'E):m(5)'<9(90::&-&.3&'u�u�o'~;1<96*'23'6/)&'
&0*&2)'4D..&)231&)'8)1'<&231'u�{{A9):39'3,'(9619')&9):'-&(m9<m6&(A'678'
46(9)2(4D..&)231'<==+;19('678'.>619'C:&)1='m::'3&'1-5'*-:>;o

p6m/'+;1'4D..&)2(*-&&3(+;15:)1-&.3&

C:&)1='8)1'(D&&31:-.3&'8;.)'5<:9<18-(961-(5)'/0123&'56==:)23'm::?

GH),')&:0..&-&.3&'-'(-&'83:839'(=3.:)1'3&'/0:43/)1)2'678'56*=:3l'
<94-:2&-&.(*-:>;
201'�31)'m2((5323&'01'9D2:-.9')/:0(4)1)o

GH),'(961)'23:)1')/'434D..3:(3*-:>;&'(9B1'(6*'3,'5)1)5901-(m(59'
3l3*=3:'+;1'uw{{A
9):39('-&(m9<m6&()15-9359<1o
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%&'()*+,-./0-+,-1).')1,2342-5+3-(6-4,.7817/,.(,3922,4,2+,-/:;-
0+5-+,-0<,2;1,5)(<)42-;4.8/)4(-./0-.8)9:*+)-.42-733=(*(-733-
*1,2.2<)5.75+,>-?433-5+@(-*/00+)-;A2(-;/)7*1381)+33(-69)5+,>

BC22,(5.04,,+-D-69)5+,-/:;-6(5-./0-4,8+-E<)-.*(5(.

F9)5+=9)(,5+-/:;-6(5-./0-4,8+-E<)-.*(5(.-4,/0-=C22,(5.04,,+8-9)-5+-
+,.*435(-=C22,(5+),(-0+5-5+8-/03(,5-G4-;1615.(*-'()*+,H-./0-4,2<)-4-
.*C55./0)<5+8>-I6.++,5+-18=C22,(5./0)<5+,-B/.895+)-/:;-J)A,(-,9)4,2()K-
4-.(0)<5.;(,534,2-EA)-L6+).4*8.'3(,-MNMNK-=+5A0.-69)5+,-4-=C22,(5.04,,+8-
4,8+-54)+*8-*/00(-(@-=+)A)(.>-O+,-,C(-=+=C22+3.+,-EA)+.3<.-3422(-18(,EA)-
/0)<5+8-EA)-=C22,(5.04,,+8>

B+.*)46,4,2-(6-5+8-(*81+33(-/0)<5+8

PA3Q(,5+-8+0(,-4,/0-)4*.4,8)+..+8-=+5A0.-=+)A)(.-4,/0-18)+5,4,2./0)<5+8R-
B+S,8342-=+=C22+3.+K-T()*-/:;-8)952<)5.043QA-.(08-U534,2.3(,5.*('+8>

B+S,8342-=+=C22+3.+-V-=+.*)46,4,2

I3,()'-./0-=+=C22+3.+043QA-')923(.-(6-5+,-.8/)(-=)+55+,-'<-=C22,(5+)-
(6-/34*(-*()(*89)-/:;-0+5-/34*(-E1,*7/,+)>-U0)<5+8-9)-,<2/8-(6-+@-
04,4(8C).(0;933+K-59)-=C22,(5+)-(6-.3/@.*()(*89)-=3(,5(.

0+5-4,.7817/,.=C22,(5+)K-+,*3()+-()=+8()=/.895+)-/:;-3(,8342(-2<)5.39,2/)-
0+,-96+,-E/).*,4,2.(,3922,4,2()-/:;-69W8;1.-(6-0/5+),-*()(*89)>-
BC22,(5+),(-;<33+)-2+,/02<+,5+-+,-;A2

()*48+*8/,4.*-*6(348+8>

O+8-935)+-=C22,(5.=+.8<,5+8-=3+6-/733)9:*3428-,9)-I3,()'-+W'(,5+)(5+-
'<-XYZND-/:;-XY[ND8(3+8-/:;-,C(-4,.7817/,.=C22,(5+)-/:;-69W8;1.-
1''EA)5+.-,/))-/0-I3,()'.-'()*-4-)4*8,4,2-0/8-\/00(>-]+5(,-XY[ND-8(3+8-
;()-18=C22,(5+)-E/)8.(@-E)90.8-<8-,/)569.8-0+5-=C22,(5+)-0+,-96+,-
/534,2.(,3922,4,2()-4-18*(,8+,-(6-:(0'1./0)<5+8>

,̂-.8/)-5+3-(6-5+-935)+-4,.7817/,.=C22,(5+),(-9)-1''EA)5(-4-34*()8(5-.73K-0+5-
E(.(5+)-4-2138-8+2+3-/:;-;A2(-893@(*-/:;-5+-.+,75(-0+5-2138-E(.(58+2+3-0+,-
./0-392)+-/:;-_(:*()+-6/3C0+)>

O+-.+,(.8-733*/0,(-=C22,(5+),(-9)-1''EA)5(-4-0(8+)4(3-./0-(,.'+3()-
'<-*()(*89).5)(2-;/.-5+8-935)+-=C22,(5.=+.8<,5+8-0+,-0+5-0/5+),(-
4,.3(2>-J138-8+2+3K-,1-0+5-=)+5(-8)C:*8(-E/2()>-\<2(-=C22,(5+)-0+5-'3(@(-
8(*-+33+)-'13'+@(*>-I55+)(5+-=C22,(5.*)/''()-(6-/=+;(,53(8-2)<,(8-8)9K-
0A)*8-8)9K-.C,342(-.8<3=(3*()-.(08-69W8;1.-4-23(.>-O+,-.+,(.8+-=C22,(5+,K-
E/).*,4,2.(,3922,4,2+,-B4/8)/,+,K-9)-=C225-4-=+8/,2-0+5-4,.3(2-(6-2)(S.*8-
0A,.8+)-4-E(.(5+,K-'13'+@(*-89:*8-0+5-.+510-/:;-+@-.8/)8-69W8;1.-4-23(.>
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%&'()*+,)-'./01'/234567)8)9:2('4;<4<0)

=)27/:')><<2)/:<).5/2-&)/:5:<)?5<&'@2@&'(:<A):<):<0:52()5&</2(&@2@&'()
3:/)-'./A)0'.2B-*')*+,)254<0'&</:)01<0&'C)=<D*0&-)4)@&'(:<)><<2)/:52)
E*'F3:<-2-'./01'/&'<&2)2-'G(-G':'&/:)B-*')*+,)4)/:)<*''&)BH:'(&<-:'<&)
5400:')/:).5/2-&)9B00<&/:'<&)3:/)F55,7'&</:)-'./01'/&'C)I*''G-)D'1<)
25*H:-)><<2):<)51<0)24(-54<6:)D'&3)F55)%:5*G2:<)J2-7'':)0'.2@5&<K)*+,);4/&':)
<*''G-)7;:')D.5-:-C)=)*3'1/:-)<*'/72-)*3)EG</2;.0:<)><<2)9B00<&/:')
2&3-)/&33:<)%5&2(&<A)*325G-<&)&;)0'7<&)B-*')*+,)-'./C)L.<02)6.'<;.0:<)4)
;.2-:')><<2)?5<&'@2)M.2-:'2(*0C)I*''&)/:5:<A)<*'')*3)M.N-2(B//2;.0:<)/.')
G-9B00<&/2*3'1/:-)5400:'A)G-07'2)D'&3D7'&55-)&;)7@@<&)D.5-)&;/:5&/:)3:/)
5.@5&<-:'4<0&')4)D*'3)&;)-'./'&/:'):55:')6*'/;&55&'C)O.5-:<)4);.2-:').'):(*5*042(-)
*32-.55/&)D7'27(2D.5-A)%:5*G2:<)*+,)/:22)D7'5.<0<4<0)<*''G-)4)D*'3)&;):<)
1(:'A):<)@&'(:'4<02@5&-2)*+,):<)/G<0:)3:/)3:');45/;GN<&)-'./@5&<-:'4<0&')
&;)*54(&)2*'-:'A)-'./01'/25&9*'&-*'4:-)*+,)/:22)G@@5&02@5&-2)2&3-)5.<02-)4)
72-:')D7'27(2D.5-C)=)<*'')&;0'.<2&2)/:-)&(-G:55&)?5<&'@2*3'1/:-)&;):<).5/':)
.0*0'.<2C)M422&);.0&'),&')51<0)(*<F<G4-:-)4)5&</2(&@:-C)P'./'4/1:'<&).')G<0&A)
F55(*3<&):Q:')RSTU8-&5:-C

V/54<025&</2(&@:-)W)9:2('4;<4<0

E4(-54<6:'<&)D'1<)(G2-:<).');4/&)7;:')/:-)X&+(&)7@@<&)*/54<025&</2(&@:-)
3:<)9'B-2);4/)-'./9:2-1</:-)2*3)*30:')?5<&'@A)4)<*'')9:><-540)9:9B00:52:)
4)L*33&)2&3-)4)27/:');4/)?'57;)*+,)Y&537C)E45G:H:<)4)5&</2(&@:-)G-07'2)
215:/:2)91/:)&;)X&+(&)D.5-A)9:9B00:52:)*+,)&;)-'./9:2-1</C)?5<&'@)(&<)
G'2(456&2)2*3):<)D'45400&</:)0'7<)7)4)*/54<025&</2(&@:-C)M.0&')*+,)6.'<;.0)
0:<*3(*'2&')5&</2(&@:-)3:<)'&3&')*+(21)4<)'4(24<-':22:*3'1/:-C

Z:2-&5-<4<02D7'G-2.H<4<0&')D7')/:)@5&<:'&/:)D7'.</'4<0&'<&

O7')&H)5B+(&2)3:/):<)0*/)&<@&22<4<0)F55)9:><-540&);.'/:<)4)'4(24<-':22:)D7')
(G5-G'34567;1'/:<)*+,

9B00<&/234<<:-)9:/732)9:-B/:52:DG55&)0'G</5.00&</:)/:5&')D7')<B)
9:9B00:52:);&'&[)-.-,:-A)2(&5&A

2-'G(-G':')*+,)3&-:'4&5C

Z'7<&)<.'4<0&'[

\] _̂̀ab_ccd̀efgahìaj̀aklcajmneaopjaqdrfasmghfhatfeahrog̀afkkfgak_h̀defa
hi_kr̀guavtglefrahotajfkjfrahìabfjlkk̀ahqdahtlhìkqc̀aìg̀irwguaxyza
opjabf{drkqcàdkwccdqdchaìg̀irwgahìa|̀g̀
r_dce}~diraqaotglefru

\]ywt}kqcabfb_ccfkhfawgatqdegfab_ccd̀ehigo}}̀g�aefra|qkkahwc̀a
b_ccd̀efgaqahrogkfiakqid̀def
bf{drkqc̀aqdotaotglefraZ'7<&)<.'4<0&'ua�_ccd̀efgahìaqdrfa|̀g̀a
h̀tt̀ db_ccèa�kkahrog̀aj̀kk̀gafkkfgatorh|̀g̀defua�frahìa{dd̀ha
tmnkqcjfrà�a�kkasorhagmg̀ahqcaqatfkk̀dg~tatfkk̀dab_ccd̀efgaopja
d̀k̀cèa_rogu
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%&'()*+,-.))/01+*,2/,345*6/),7,4+8+*,950,:/1;6509,
%&<.))/01+*=,;2)0*,3>?,(;*6)0,.83*,3*1/09,6,*050,@6/A+*,6,/3*1B9.1@6),+@@+*,
(98B;298@6),*658/6/)C

%&<.))/019408+*60@,50/,;0*0,):@8,D09018+)+@,6,534-6/0E3/,4+1,
3-+?0/1@01F)*GF9;0*8F-*:/,8*2H0/+@=,*(I,8+)+@,9048,)@09C,JA,;680,
-.))/01+*,+K+*934,1+,-+1(49,;0*0,0@@8,D(*,42*5-0*0,6
@0/1950H9-6@1+/C

%&L/6>5+*6+*,6,)*(/8=,*(I=,-*:/8=,;6I,M,)2*/0,904@01+,6,)*:HH+*F
5;0*8+*9;69C

%&N83*,50/,34)+9,0;,8*21=,?2>50*=,*0-0I+*=,5:@@+*98+/C
%&O;+*;2)0/1+,1+@,0;,40*5,950,;0*0,)*(/=,1+8,;6@@,92)0,6>5+,?G*1)A3*10,
.83*C

%&P*:901+,+@@+*,98+/90I0,)G/);2)0*C
%&<+Q/8@6),;2R8@6)?+8,S8*21T,809,E@@;0*0,;61,:8-.))/01C
%&U4*G1+8,-(*,;0*0,(HH+8,3>?,E@@)2/)@6)8,D(*,0@@42/?+8+/C

VWXYZ[\]̂

%&V_̀ àb[\]cWdec_YW]cbafbXXbXcWdecbaXghYXciggcWj̀ klba[\cXY]hmYh]n
%&V_̀ àb[\]cfgbd\]bXcWdechoW]jbXcXpcbqc[\ckaY\chffg\lXckam]ZmYbcfpc
]kmXkaY]\XX\YcblX\\a[\cmhgYh]jkgrsackctp[bc[\gb]abuckaXiYhiWaXjkgrsc
Wdecsff\acXgZqt_̀[vcXbjYc[\YcXWjcWjwbqbXckaWjct_̀ àb[Xjkaa\Ync
xs]\Y]Z[\XlkXc]\mWjj\a[\]bXcyz{|}~�������|�����|����������|
���|���}��|���|�������|�����|��������������|�����������|���|
��������������� �¡¢�����������£� ��¤�¤�¥�¡���¦��������������§�¦̈���
���¡�©���ª ¦���¥�¡¤«¬��§�©�£�¤¡���������� §�£�¥�¬¡���¤��¦��ª� ©¦®¤�
�~}�����|���������|����|�~��|��~�|���|����}����|�����������������|
���|�����~�|�������

%& āWjc°gab]fcpY\]±aaXc\acXYW]clb]kbiWacblct_̀ àb[XY_f\]vc
t_̀ àb[XjbY\]kbgcWdecmhgs]\]nc̄aWjchYl\dmgkàXWj]p[\Yc
]\mWjj\a[\]bXc[Z]ws]ckà\ac̀\a\]\ggct_̀ àb[XY_fvc̀\a\]\ggYc
wbXb[jbY\]kbgc\gg\]c̀\a\]\ggcwZ]̀XZqakàchYbac[\YcZ]cwW]YXbqclkmìbXY\c
bqcepggbc\aces̀cb]mkY\mYWakXmcmlbgkY\YcWdecbqcXYZ]mbchffg\l\gX\acblc
°gab]fcXWjcfgbYXcj\[c[\cmlbgkY\Y\]c[\aceb]ck[b̀nc²WlbcwZ]̀\]cts]c
[Wjka\]bckcWj]p[\YXc_q\]mbaY\]c[pc[\YciggXbjjbaXcj\[cl\̀\YbiWac
wp]ct\t_̀ \̀gX\acbqcY]Z[bciggtbmbnc°lcXbjjbcbag\[akàcts]c̀\a\]\ggYc
grhXbcwbXb[jbY\]kbgcWdeckcX_aa\]e\YclkYbct_̀ àb[\]cha[lkmbXcfpces̀]\c
t_̀ àb[\]cWdeckcWj]p[\YXc_q\]mbaY\]nc³oW]jakà\acblcYbmcXmbc
XYh[\]bXcaẀbcXf\dk\ggYckcWj]p[\YXc_q\]mbaY\]cws]cbqciggXbjjbaXcj\[c
l\̀\YbiWa\acX\qchiw]pacXmbfbckaY]_dm\Ycblc\ac̀]sacscj\[c\aXYbmbc
w]bjXm_jYba[\cYbmnc

%& _́bc_YW]cmbacWj̀\XcblcY]Z[cWdeceZdmb]vckcX_µ\cbqct\lb]bc°gab]fcXWjc
]̀sacsckcgba[Xmbf\Yn

%&¶]saXmbcWdeckdm\cep][̀rW][bc_YW]cXmbc̀\cf]Z̀\gcpYcWj]p[\Ync·aXmkg[bc
jbY\]kbglbgvctp[\cep][̀rW][bcWdec̀]sabvcts]c̀s]bXcws]cbqcXYZ]mbc
fb]mmb]bmYZ]\anc²\Yckaa\tZ]cbqcbXwbgYcts]cjkakj\]bXcfpc̀pàb]cWdec
fb]m\]kàX_YW]cXbjYcbqc[\c̀]sabcjkgrs\]abcj\ggbact\t_̀ \̀gX\acXmbc
hoW]jbXcj\[c\aclk[cfbg\qcblc̀]sabc\g\j\aYç̀]ZX_YW]vcW[gkàX_YW]vc
eZdmb]vcY]Z[]b[\]vc̀]hff\]cblcY]Z[cWXl¹cXbjYcXYW]cjpàwbg[cblcb]Y\]cws]c
bqcbaXghYbciggcWdechYl\dmgbcfb]mcWdecY]Z[̀p][XjkgrsacZl\ackc°gab]fXc
aW]]bc[\gb]nc
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%&'())*+,-./01.,/*1.,2/3+*3(,4566+*3(/,278,5.2/,1*+,90--*,6/:-*3(,
6;+6*/,9*/*,-)0+6/*+3(<

%&=(>+.)06,9?@.)068(.,A./?3B,.*-,C))9*/*,903,:.4566+*3<
%&DE/;3(.,4F/,9*/*,FGG(.,278,C))6?+6)06.,HF/,*))E?+8(.(+<
%&I/?+-9*))(+,0,+2//*,3()(+,*9,:.9(71)0+6-2E/;3(.,HF/,42-.?3(/,8*/,(+,
);+6,80-.2/0*,-2E,?626/?+-<,=(4566()-(,278,6/F+-1*,4F/,3?/HF/,(+3*-.,
:.9(71)*-,-F3(/,2E,6/?+-9*))(+JKLMJNOOJKMNPQRSNJTMRUVWUJXYQJKLMJNOOJ
Z[\]̂Z_[̀̀aba__bcdeeabdfgbh̀iâjbki_]bljj̀]mZbm[nabkgdjobpl̂bi[̂ab
6/?+-9*))(+,4(4566()-(,1*+,G)*7(/*-q,4F/,4(3FE*-,C))-*EE*+-,E(3,
8:-8Fr3(/,278,C))12EE*+3(,9(6(.*C2+,0,+?-.*,-1(3(,*9,G)*+(/0+6(+<

stuvwxyz{x|}~u����x�|

�)+*/G,8*/,80�))-,H/*EHF/*)).,9*/0.,(�,:+09(/-0.(.-7*EG:-,E(3,);+6,./*30C2+,
278,(�,4(-F1-E;),E(3,8F6*,+*.:/�,278,1:).:/E0)rF9?/3(+<,'(3,*+)(3+0+6,
*9,3(+,.;6-.*C2+,-2E,G)*+(/*-,FGG+*,0,�)+*/G,A����B,-(/,�2EE*,12EE:+,
EFr)068(.(/,*�,:.9(71)*,3(.,-./*.(60-1*,)?6(,-2E,2E/;3(.,8*/<,DE/;3(.,
?/,(�,E571(.,*�/*1C9.,2E/;3(,*�,)(9*,278,9(/1*,0,E(3,30/(1.,+?/8(.,C)),
12))(1C9./*>1<,�F/,*�,404(8;))*,�)+*/G-,*�/*1C90.(.,?/,3(.,901C6.,*�,(+,
:.9(71)0+6,-1(/,*9,2E/;3(.q,278,*�,2E/;3(.,+5�r*-,356+(.-,*))*,CEE*/<,
�0-02+(+,HF/,�)+*/G,?/,(�,FGG(.,7*EG:-,E(3,HF/-.?/1.*,E;)G:+1.(/,HF/,
4(-F1*+3(,0,H2/E,*9,C)),(@(EG(),-70(+7(,7(+.(/,278,82.())<,�F/?3)0+6,278,
9?),-.:3(/*3,8?+-5+-H:)),HF/.?.+0+6,*9,�)+*/G-2E/;3(.,?/,(+,-.*C2+-+?/*,
:.9(71)0+6,*9,3(+,-F3/*,12EE:+3()(+,-2E,4(3FE-,1:++*,403/*,C)),(+,
);+6-01C6.,8;))4*/,-*E8?))-:.9(71)0+6<,��,:.9(71)*,�)+*/G,?/,(�,9?-(+.)06.,
-*E8?))-0+./(--(,HF/,�2EE*,12EE:+<,

�)+*/G-2E/;3(.,2EH*�*-,*9,(�,-.F//(,1:-.2E/;3(,-2E,:.6F/,/01-0+./(--(,
HF/,6(26/*>-1*,4(-.?EE()-(/,(+)06.,�,1*G,�,�,278,�,�,'=<,�F/,2E/;3(+,
-2E,2EH*�*-,*9,/01-0+./(--(2E/;3(+,(+)06.,�,1*G,�,�,278,�,�,H;/,
(@G)2*.(/0+6-HF/(.*6,(+3*-.,12EE*,C))-.;+3,2E,80+3(/,0+.(,EF.(/,(+)06.,
���,��,278,2E,3(.,1*+,-1(,G;,(�,-?�,-2E,0+.(,G;.*6)06.,-1*3*/,2E/;3(+*-,
+*.:/�,278,1:).:/9?/3(+<,=(-.?EE()-(/+*,0,HF/-.*,-.571(.,�,278,0,���,��,:.6F/,
0+.(,80+3(/,HF/,:.9(71)0+6(+,*9,4(>+.)06*,.?.2/.(/<,�;,�)+*/G-2E/;3(.,:.6F/,
(+,HF/.?.+0+6,*9,�2EE*,.?.2/.,4(3FE-,0+.(,-5�(.,E(3,/01-0+./(--(.,G;9(/1*-<,
�+6*,+(6*C9*,12+-(19(+-(/,4(3FE-,:GG-.;<

�)+*/G,0+6;/,271-;,0,(�,2E/;3(,-2E,?/,*9,/01-0+./(--(,HF/,1:).:/E0)rF9;/3(+q,
(+)06.,E0)rF4*)1(+,A'=B,�,1*G,�,�<,��/571(.,HF/,/01-0+./(--(.,*+6(-,-2E,(�,
9?)4(9*/*.,278,*/10.(1.:/80-.2/0-1.,0+./(--*+.,0+-C.:C2+-4566+*3-4(-.;+3,0,
G*/1,278,./?36;/3-E0)rF,E(3,*/42/(.:E,H/;+,�����.*)(.-,*+3/*,8?)�<,

�+HF/,�2EE*,�9(/-01.-G)*+,����,8*/,(+,:./(3+0+6,*9-((+3(,
4566+*3-E0++(.-,278,3(+,/01-0+./(--*+.*,1:).:/E0)rF+-,9?/3(+q,.;)068(.,278,
:.9(71)0+6-EFr)068(.(/,6(+2EHF/.-<,�./(3+0+6(+,-5�*/,C)),(�,-?1(/-.?))*+3(,
*9,3(,1:).:/80-.2/0-1*,9?/3(+*,278,8:/,1:).:/E0)rF+-,G2.(+C*),1*+,:.+5�r*-,
H:)).,:.<,�03,)21*)0-(/0+6,*9,:.4566+*3-2E/;3(.,8*/,8?+-5+,.*60.-,C)),4(>+.)06*,
-./:1.:/(/,0,)*+3-1*G(.q,1?+3*,H2/+)?E+0+6*/q,G*/1(+q,4(>+.)06,4(4566()-(,
-*E.,:.4)071*/<,��,*9,3(,:.G(1*3(,9?/3(+*,0,/01-0+./(--(.,HF/,1:).:/E0)rF9;/3(+,
?/,0+-C.:C2+-E0)rF,-2E,9:@0.,H/*E<,�?/3(.,?/,0+.(,);-.,C)),(+,90--,C3-G(/023,
:.*+,2EH*�*/,(+,H/*E9?@.,278,:.9(71)0+6,*9,2E/;3(.,:CH/;+,3(,9(/1-*E8(.(/,
-2E,4(3/09-,0,�)+*/G<,

�+,:�2/E+0+6,278,4(4566()-(,-2E,.*/,*9-.*EG,0,9?/3(4(-1/09+0+6(+,278,
/01.)0+r(/+*,HF/,4(4566()-(,29*+,E(3,-5�(,*�,:.9(71)*,�)+*/G,E2.,(�,FGG(.,
278,*�/*1C9.,7*EG:-2E/;3(,12EG)(�(/*.,E(3,42-.?3(/,278,9(/1-*E8(.(/q,
4(3FE-,1:++*,6(+2EHF/*-,:.*+,*�,+(6*C9.,G;9(/1*,3(,8F6*,9?/3(+*,0,
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%&'()*+,+-..,/0,*123*14.56&78,*18/57.0/&780(&%9*:7*+-..7&;17*,7/5.<*
=6,'05(<0%/&7,>='0/&.,<*+,8=40*57<,*%?6,'(&*8,7*.&4/&*570;<@;17045/A=7)*
+-..7&80+,0<?78,<*,//,'*%&'(,7)*8,<*65//*0B.&*3@6@80-C,<*4,8*'5(057<',00,<*
658*D/7&'%9*E,7*;//(144&78,*7-&*+,+-..,/0,7*0(,'*5*8,*F-7.',F*?'0'57.&'7&*
&6*+,+-..,/0,7)*5*8,*8,/&'*014*B'*@%%>='8&*@78,'*GHIJK<&/,<*123*>'&4?<*
0&4<*5*14'?8,7*>='*>='0=(018/57.&'9*D/7&'%0*0/1L*0&4<*14/&78*14>&L&0*&6*
+-..7&804577,9*MB'0(5/8*3B70-7*&60,0*<&0*;//*8,00&*8,/&'*&6*14'?8,<9*

NOPQRSTUSSTVWWXYPZ[UXXUT

\B70-7*+='*<&0*;//*',.50<','&8,*>1'7/B4757.&'*658*8,<&/A%/&7,/B..757.9*
D'(,1/1.50(&*@78,'0=(757.&'*(&7*+/5*&(<@,//&9

]*0&4+&78*4,8*&L*8,<&/A%/&7*@%%'BL&0*+,3=6,'*@̂1'4757.,7*&6*
D/7&'%014'?8,<*.,714&'+,<&0*71.&*123*0<1'*3B70-7*+,3=6,'*<&0*;//*+,_7</5.&*
(@/<@'6B'8,7)*>='*&L*57<,*7,.&;6<*%?6,'(&*8,*3=.&*6B'8,7&*5*+?8,*%&'()*
+,+-..,/0,*123*14.56&78,*18/57.0/&780(&%9*̀-..7&8,'*123*-<1'*&7%&00&0*
123*&70/@<0*;//*14.56&78,*0<'@(<@'*123*+,_7</5.*6Ba</5.3,<*<&0*;//6&'&*658*
@<+-..7&89*b,0<&/<757.0%'1.'&4)*(@/<@'45/A=&7&/-0*0&4<*/&70(&%0&7&/-0*+='*
/5..&*;//*.'@78*>='*@̂1'4757.,79*c,0@/<&<,7*+='*57&'+,<&0*123*0B(,'0<B//&0*5*
8,<&/A%/&7,79*

:7*&7&/-0*&60,,78,*+-..7&804577,<0*123*8,7*'5(057<',00&7<&*
(@/<@'45/A=70*6B'8,7*123*@<6,2(/57.04=A/5.3,<,'*3&'*<&.5<0*>'&49*D7&/-0,70*
',(144,78&;17,'*&60,0*&L*&'+,<&0*57*123*0B(,'0<B//0*5*(144&78,*
8,<&/A%/&79*E,L&*+58'&'*;//*&L*<&*;//6&'&*6B'8,>@//&*/&78(&%00<'@(<@','*123*
(@/<@'45/A=6B'8,7*5*14'?8,<9

]77&7*8,<&/A%/&7,/B..757.*.,714>='0*5*D/7&'%*+='*,7*<'&_(K*123*
+@//,'@<',8757.*@%%'BL&0*014*14>&L&'*3,/&*D/7&'%)*123*8,7*<1<&/&*
@<+-..7&8,70*014*>=',0/?0*5*=6,'05(<0%/&7,79**

:7*&7&/-0*>='*/B4%/5.*@̂1'4757.*&6*dDK0-0<,4,<*+='*@̂='&09
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%&'()*+,-./,-01/2+-2345/)214%501367(

89:;<=;>9:?@<:<AB;C@@;D<B;EB?<>FD<;9:GHD<B;IJG;K<G>LF:M<BL9:GHD<;
NGJAF;AOGPANFG;Q@AFG?;L<G;R9::F;>9::EA;F=;D<B;OG;@O:?@PNB;:<D;
C@@L>9=;FS;EAPS<GLPB<BLFA>AEBAF;S<G>LF:M<B<G;PA9:;9:GHD<A;L9:;G<DFA;
OG;PFAL?GH>BFNAF;TL<;>FGBF;U:GHD<;@O:?@PNB;IJG;IJGBOBAPAN;A<DFAVW;8B9GF;
:JX@PNM<B<G;YAAL;C@@;IJGBOBAPAN;IJG;F=;E??AH;<A;BOBFG<;LBGE>BEGZ;IGO:XF;
EAPS<GLPB<B<BL;EBS<[>@PAN;LF:B;\PDGF;C@@;<A;:<G;@HANLP>CNB;MH@@\FG;EBS<[>@PANW;
]<D;FA@<DAPAN;FS;D<A;BHNLBFC9A;L9:;?@FA<GFL;J??AF;P;Q@AFG?;HG;̂_̂ ;̀YAAL;
D<B;OS<A;LB9GF;:JX@PNM<B<G;F=;Aa=XF;D<B;LBGFB<NPL>F;@ON<BW

bJGBOBAPANFG;L>F;NJGFL;:<D;MOALaA;C@@;D<;MJNF;AFBEGc;9[M;>E@BEG:P@XJSOGD<AF;
PA9:;9:GHD<BW;dOALaA;:HLB<;D9[>;BFL;C@@;D<;D<@FG;FS;[F:?EL9:GHD<B;L9:;
9:IF=FL;FS;\aNNAFDL:PAA<W;eaF;\9LBOD<G;\JG;DOGIJG;?@F[<GFL;EBFAIJG;D<B;
\aNNAFDL:PAA<LL>aDDFD<;9:GHD<BW;8af<B;:<D;D<=F;OG;F=;L>F?F;\OLBF;
:JX@PNF;IJGEBLO=APANFG;IJG;EBS<[>@PAN<A;FS;Q@AFG?L;[F:?EL9:GHD<W;R9::F;
>9::EA;L<G;N9DF;:JX@PNM<B<G;C@@;IJGBOBAPAN;PA9:;Q@AFG?L9:GHD<B;IJG;F=;
E??AH;<A;BOBFG<;LBGE>BEGZ;IGO:XF;EAPS<GLPB<B<BL;EBS<[>@PAN;9[M;\PDGF;C@@;9[M;<A;
:<G;@HANLP>CNB;MH@@\FG;EBS<[>@PANW;

gBS<[>@PANL9:GHD<B;Q@AFG?;hF:?EL;@PNN<G;A9GG;9:;8EADLSON<A;9[M;OG;DPG<>B;
>9??@FB;C@@;EAPS<GLPB<BL9:GHD<BW;U:GHD<B;\<LBHG;FS;BSH;D<@FGZ;L9:;B9BF@B;
9:IF=FG;[PG>F;î;M<>BFGW;U:GHD<B;OG;PDFN;C@@;LB9GF;D<@FG;PFAL?GH>BFN<B;FS;
S<G>LF:M<B<G;L9:;OG;DPG<>B;>AEBAF;C@@;EAPS<GLPB<B<BW;

j<B;F>BE<@@F;9:GHD<B;YAAL;:<DBFN<B;P;<=;?@FA?G9NGF:;L9:;MFG;E??GO=FBL;FS;
Q@AFG?L9:GHD<B;TFABFN<B;FS;>9::EAIE@@:O>CN<;̂_ìc_kcilVW
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%&'()*+,-*./0'1234*4.

56789:;<=9>?@AB<=C8D8;B8EB@DB;AF99@BGH;A<=9>?@B;<=BHAIF9B9JG;J7A9@;;@B
CF9BI@<I98K;G8BL@;AM==@6;@9B@76JIABNBG8:BOBPB<QRBNBPBSTUBVF9B<=9>?@7B
;<=B<=C8D8;B8EB9JG;J7A9@;;@<=9>?@7B@76JIABNBG8:BOBPB<QRBNBPBC>9B
@W:6<8A@9J7I;CF9@A8IB@7?8;ABG<==8BX66;A>7?B<=BRJ7?@9BJ7A@B=FA@9B@76JIAB
YZ[BPPB<QRB<=B?@ABG87B;G@B:>B@DB;MDB;<=BJ7A@B:>A8I6JIAB;G8?89B<=9>?@78;B
78AH9\B<QRBGH6AH9EM9?@7UBT@;AM==@6;@978BJBCF9;A8B;A]QG@ABYB<QRBJBYẐBPPBHAIF9B
J7A@BRJ7?@9BCF9BHAE@QG6J7I@7B8EBL@K7A6JI8BAMA<9A@9UB_>B56789:;<=9>?@ABHAIF9B
@7BCF9AMA7J7IB8EB̀<==8BAMA<9ABL@?F=;BJ7A@B;]a@AB=@?B9JG;J7A9@;;@AB:>E@9G8;UB
b7I8B7@I8XE8BG<7;@GE@7;@9BL@?F=;BH::;A>U

<̀==8L8787B6JII@9B;A98WBEM;A@9B<=B56789:;<=9>?@AB<QRBHAIF9B9JG;J7A9@;;@B
CF9BG<==H7JG8X<7@9B<QRBM9BHA:@G8?B;<=BC896JIABI<?;;A9>GUBc7BHAL]II78?B
@76JIABFE@9;JGA;:687@CF9;68I@ABL@?F=;BJ7A@B=@?CF98B7>I<7B7@I8XEB:>E@9G87B
:>B9JG;J7A9@;;@<=9>?@AB?>B@7BHAL]II78?B8EB<=9>?@ABJ7A@BL@I9M7;89BL@K7A6JIB
E@9G;8=R@AB:>BdM97EMI@7U

56789:BeSf̂gBHAIF9B9JG;J7A9@;;@BCF9BGH6AH9=J6dFE>9?@7UB56789:BM9BH::A8I@ABJB
<̀==8BG<==H7;BGH6AH9=J6dF:9<I98=B;8=AB̀M7;;A]9@6;@7;BGH6AH9=J6dF:9<I98=B
;<=BEM9?@CH66B=J6dFUB56789:;B;6<DB=@?B<=687?BM9BL]II78?;=J77@UB56789:B
;<=BL@L]II@6;@=J6dFB:9MI68;B8EB?@7B;A<98BL9@??@7B8EBL]II78?@9B8EB<6JG8B
G898GAM9B<QRB=@?B<6JG8BCH7GX<7@9UBT]II78?@978BR>66@9B@7BI@7<=I>@7?@B
RFIB89GJA@GA<7J;GBGE86JA@AUBh89G@7BM9BEM9?@CH66B;<=B@7BH9;:9H7I6JIB?@6B8EB
J7;XAHX<7;876MII7J7I@7B<QRB=@?B@7B=>7IRH7?98>9JIBRJ;A<9J8B;<=B;A9MQG@9B
;JIBX66L8G8BX66BGH7I;I>9?;X?@7UBiJ66B?@D8BG<==@9BRFI8BR<9XGH6AH9@668B
EM9?@7UBc76JIABG<==H7@7;BGH6AH9=J6dF:9<I98=BL@;G9JE;B56789:B;<=B@7B
=J6dFB=@?BGH6AH9EM9?@7B8DBEM978B<=B;8=AB8DB7]8BL]II78?@9BLF9BGH778B
8QQ@:A@98;BJ7<=B<=9>?@AB<=B?@BRF9B;8==87B=@?Bj̀kB56789:;BE@9G;8=R@AB
@66@9BR89B@7BG<::6J7IBX66Bd<9?L9HG@AUBbBG<==H7@7;BFE@9;JGA;:687@CF9;68IB
87I@;BCF9AMA7J7IBI@7<=BX66;G<DB8EBH7JE@9;JA@A;87G7HA78BE@9G;8=R@A@9BJB
56789:B=@?B6<G86J;@9J7IBJBRHEH?;8GBHA87CF9BL]II78?;=J77@AUBc7BL]II78X<7B
@76JIABFE@9;JGA;:687@CF9;68I@ABL@?F=;B:9@6J=J7M9ABJ7A@B:>E@9G8B?@7BI8=68B
J7;XAHX<7;=J6dF7lBL]II78?;L@;A>7?@AB@66@9B:89G@7lB?@ABEJ66B;MI8BRHEH?;]a@AB
=@?B9JG;J7A9@;;@ABEJ?B56789:UB_@7BX66G<==87?@B7]8BE@9G;8=R@A@7B8E;@;B;G@B
J7<=B<=9>?@AB;<=BJ?8IBL687?B8778AB7]Dd8;BCF9BCF9;FG;<?6J7I89lB;8=AB9@?87B
M9BJ87;:9>GA8I@AB8EBL687?B8778ABH7JE@9;JA@A@AUBm<==H7@7;BJ7A@7X<7BM9B8DB
CF9AMA7J7I89B;G8BIF98;B=@?BRM7;]7BX66B?@BRFI8B78AH9\B<QRBGH6AH9=J6dFEM9?@78B
J7<=B<=9>?@AB<QRB=@?BRM7;]7BX66BL]II78?;=J77@AUBT@K7A6JIAB
L]II78?;L@;A>7?B<QRB:89GBJ7<=B?@7B9JG;J7A9@;;87A8BJ7;XAHX<7;=J6dF7B<QRB
J7<=BL]II78?;=J77@ABL@?F=;B:9@6J=J7M9ABJ7A@B:>A8I6JIB:>E@9G8;BX66BCF6d?B8EB
HAL]II78?;CF9;68I@AU

bB;8=L87?B=@?B8DB?@A86d:687BH::9MD8;BL@RFE@9BHn<9=7J7I@7B8EB
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{Ŷ|}~_��c]�}_���_Z����Z[�̂�]��]Z
l:<K9M9FG;M@<O9D=;<IHD<=LFUFE?@9@<?<KJFKfx<VB=9Af<LVe<D?QIHDP?FQ9AG9DF;<HO9D<
=LMMEFKDNFG9DF;<ND<O?=UK@x<?<GBFF9De9@<UAA<LVe<IDJF<G@;ULFGANK9Fx<G@HDD9<
;DP9@G>A;@G9D<LVe<D9=D9;ULFGLMDJQ9FS<�O9F<D9=D9;ULFGG@DJ=9Fx<9w9M>9AO?G<
�=JF9A9Q9F<LVe<�BQ=EG@A9Q9Fx<ANFKG<=EG@9F<ND<O?=UK;<;:<P?FQ;<G;MM;F<HO9D<
=LMMEFKDNFG9DF;S

y:<9w9M>9A<>J<Q9@<ND<;:<G=;>;<9F<IHDP?FQ9AG9<HO9D<RHQQ9<J<IHD<ID;MIHD<;AA@<
KJFK@D;d=S<yF<GJQ;F<HO9DKJFK<G=EAA9<P?QD;<UAA<D9=D9;ULFGMHrA?Ke9@9D<K9FLM<
9F<IHDANFKF?FK<;O<Q9@<AL=;A;<�@D;FQG@DJ=9@S<89F<G=EAA9<NO9F<P?QD;<D9K?LF;A@<UAA<
�=JF9A9Q9F<GLM<?Q;K<=LDG;D<RHQQ9<J<GHQ9D<LM<RHQQ9=H>?FK9S<

RLMM;<=LMMEF<O?AA<IDNMr;<VB=A?FK9F<K9FLM<;:<G=;>;<GE>9DVB=9AG@DJ=<
IHD<VB=A?G@9DS<y:<GF;PPVB=9AG@DJ=<G=;<dFF;G<?<FLDQGBQA?K<D?=@F?FK<K9FLM<
=LMMEF9F<M9F<NO9F<IDJF<vrNDD9Q<LVe<RLMM;<HG@9D<E@<ML@<REFQS<
�9AA;F=LMMEF;A<G;MLDQF?FK<ND<MBV=9@<O?=UK@<?<Q9F<eND<IDJK;F<GJ<;:<?F@9<
=LMMEFKDNFG9D<E@KHD<GAE@>EF=@<IHD<GE>9DVB=9AG@DJ=S<

�?QONK;D<PHD<>A;F9D;G<?<G;M;DP9@9<M9Q<FNDA?KK;FQ9<=LMMEF9DS

�p�����������q����
lO<GJONA<GLV?;A;x<GLM<9=LFLM?G=;<LVe<M?ArHG=NA<ND<Q9@<O?=UK@<;:<Q9@<dFFG<
Q;KA?KO;DEe;FQ9A<?FF9<?<OJD;<G;MeNAA9FS<RLMM;<=LMMEF<HFG=;D<QNDIHD<
;:<FNDA?KK;FQ9<=LMMEF9D<GLM<e;D<>A;F9D<>J<9w@9DFe;FQ9AG9@;PA9D?FK;D<
G;MDJQ9D<=D?FK<Q9:;<?<9:<UQ?K@<G=9Q9S<

��������  ¡����¢
£�¤¥�¦¦��

§̈©ª«¬®̄°±²³®́µ
¶·̧³³²±

91 ( 231 )



��

�
�
��
�
�
�
�
	
	


�
�
��
��
�
�
�
��
�
�

������������������������� ��!"��#$%% ��$%%&��'('(���'()(

*+,,-./0123*+,,-./0123

45677284567728

*988209:;3<2*988209:;3<2

4+7<2.=4+7<2.=

*+,,-*+,,-

>0-7:>0-7:

?@3-7:?@3-7:

A567/:A567/:

B@68;2B@68;2
B52@;2B52@;2

C-@,9C-@,9

?7@9D?7@9D

E3327/:E3327/:

FGHIJK

LG
MM
IJ
K

*;@@-N*;@@-N
*+,,-*+,,-

A-.+@5/3<A-.+@5/3<

O

P

Q

R
S
T

U

V

W

WX

Y

Z[\\]̂_̀aab̂]\]cd̂ef[gg[̂

h i jhkl

mnopqrsrt

iuvwortvxytz{osv|}v~�
juv�r�rt��svzytv�sstrv�p���|}t
�uvmt�zsor��n��
�uv�str��n���pqt}�rv�rtx��q�rsrt
luv��vxp||on��vy�rtv�y��rv}

mt�zsor��n���t

�r�rt��svzytv�sstrv�p���|}t

�s�r�xon����st}xv�ty��v
p��v�o}v��q����

� � �

�roo��xpqq���o�vn�str��r�

���
���

�r�np��o�v����st}x

��|rt��xro�st}x

wyt�ty��n���x�|��nsrs~�kvr�r�s�roov�s�������

�uv�y��rv}v�vtrxtr�snp�kv��s�t�}t�vp��v��ssr�
�uv�y�rv}v�vtrxtr�snp�kv��s�t�}t�vp��v��ssr�
�uv�sz�oo���v��oqyv��q�
�uv�tnptnsrt�sv�������xro�{s
ihuv�r�np��o�v��xro�{��t �r�rt��svzyt

�|noo��sssr�or��n��

92 ( 231 )



��

�
�
���
�
�
�
�
�
	
�
�
��

��
��
���
�

���������������������������� !��"#$$���#$$%��&'&'���&'('

)*+,-./01+/2.+345*6.7.+
89:;<=>9;=?@=ABCCD:=EFBCGB=HIJ=8K:L=M::<=BN=AG:LOB=HAOPLB=>GL=
QHAAK:;O9:<B:=ABL=RPLB=RH<S9LBO=HIJ=>BOQ<DAJBSBOT=U=KS>BIQCG:;<QDOSD:=9O=
HAOPLBS=ADOQBODS=<HA=BN=VODAWLD=>BOQ<DAJBS<HAOPLBT=8HAAD=HIJ=8K:L<=
QHAAK:BO=RXO=X>BO>9;D=DN=;BAB:<DAS=<SKLBOD=LBND=HAOPLB<=VODAWLD=
D:>9:L:G:;T
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3:=1?7/T3>=M7/&**gJ%)J&).

fB56321:?/dB2?3TKj/09=?N:?>TK?E/421:?/U<EE3/N/C3E/BC?169:E3/T373>J/
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BG8/;B2>4:1:?>81>7B21>47/1:723>>3.

,H2KG4/;<2/214>1:723>>3j/037/61E>72RG479/>=BH>=9:E>49D37/C3E/;<281>7B21>4/
TB>RH:1:?>4B:5:M1737/421:?/dB2?3TK>/C3E3=5E9/R243T1>4BD>>R73O/>3E32C329/
4M:?=1?7/E9:>47/TB>7R==3/C3E/2<H32/1/&o%%J79=37./dB2?3TK/T3>7N2/96/3:/
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I/t29:vBwO/IB6T3>=9?>>4B=9:/;2N:/&)gA/96/I/p3H3269==O/?9C=9/C3Q32137/;2N:/
&)g$O/i=:92D>/=9:7T2M4>CM>3MC/1/;B2::B2E1>4/>5=/>BC/xKH97>/5==/D=97>3:/;2N:/
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7$66'*()'(V7)2&.(0566%.)'*%.(-')(k77U1*.%)'(&*V)69*).*3(�,**:&(8*9%(
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2.-&().--'%(S7.2+.%R(,-27:&%.(.j(6*1%.(5&,*(,TU(&*V)3(sV%62(NV*%jV6'%($(
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[\xvs|jpb̀aeâbbejgèvf̀spcdfèâbbc_dghfn||_f~̀deq̀{pjj̀gvb_̀
âbbc_def̀p̀gqnfjeh̀jphc_cdèaezcqjpb_̀pcns̀nsfkdeq̀Z8A9+)
918>95+8t̀�̂bbc_def̀gh_̀pcqè{_f_̀g_ss_câbbd_̀�jj̀gqnf_̀
i_jj_f̀ejjef̀snqg{_f_cdet̀�eq̀gh_̀zcc_g̀slmjpbieq̀_�̀�jj̀rnqg̀
flf_̀gpb̀p̀sejj_cf}s̀sejj_c̀âbbc_def̀noì_cj_bd_̀̂qnft

[\�lbfèâbbc_def̀vc̀nshfpcb̀�̀seqef̀gh_̀}cd{ph_g̀
[\�̂bbc_def~̀{vb_f̀noìl{fpb_̀̂qnf̀nfdc_g̀p̀f_h_̀jpcmef̀p̀cnfd�
ĝdjpb̀ejjef̀lgq�{vgqjpb̀fphqcpcbt

[\�̂bbc_dgs_qefp_j̀h_c̀{_f_̀b}jq̀r_g_dqebej̀p̀hnsapc_�nc̀sed̀
naei_cdj_d�bfk�g{_fq�af}c̀qfv|_cej~̀fl�̀qebej̀g_sq̀bj_gt̀�m̀
{pq_̀âbbc_def̀e�efgns̀dèaedlsg̀{_f_̀_jjq̀rlf̀svfha_f_̀p̀
j_cdgh_|gapjdect

[\wcpohefpef̀p̀bflcq~̀fl�~̀af}cq~̀{p�̀�̀bvfc_̀g_sj_dèp̀bf}||ef�
h{_fqefg{pgt

[\�qnf̀h_c̀nsbeg̀_{̀qfvd~̀ivoh_f~̀f_a_�ef~̀h}jjefgqect
[\�{ef{vb_cdèdej̀_{̀s_fh̀gh_̀{_f_̀bflc~̀deq̀{pjj̀gvb_̀pohè
ikfdbmnfd_̀̂qnft

[\�f}g_dèejjef̀gqecg_�_̀bkcb{vb_ft
[\�ezcqjpb̀{v�qjpbieq̀�qfvd�̀q_g̀�jj{_f_̀{pd̀}qâbbc_dt
[\usfkdeq̀alf̀{_f_̀l||eq̀noì�jjbvcbjpbq̀rlf̀_jjsvcieqect

�6$21('8Y

[\�̂bbc_def̀noì̂qnf̀_c|_gg_g̀noì_cgj}qg̀�jj̀nsbp{_cdè
gqf}hq}ft

[\�̂bbc_def̀|j_oef_g̀noì}�nfs_g̀gk̀_�̀dèpcqè}||je{g̀
pchfvhq_̀|k̀fphgpcqfeggeq̀_{geecdèh}jq}fspjmlc̀p̀akd_̀dej_fc_�̀
pcg�q}�ncgspjml̀noìl||ec̀gjv�âbd~̀g_sq̀deq̀gns̀nsr_�_g̀
pcns̀âbbc_dgspcceqt̀�lfeqfvdeg{pg̀fehnssecdef_g̀���̀
{kcpcb_ft̀�lbfèaeâbbejgèh_c̀|fl{_g̀noìaedls_g̀e�ef̀
iejieqgpcqf̂oh̀�jjg_ss_cg̀sed̀{ebeq_�nct̀�c̀hnsapc_�nc̀_{̀
r_hqnfef̀gns̀{_j̀_{̀{ebeq_�nc~̀jvbèpcns̀}q{eohjpcbgnsfkdeq~̀
}�nfscpcb̀_{̀q_h~̀r_g_ds_qefp_j̀noìh}jlf̀|k{efh_f̀pcqf̂oheq̀
ge�̀akdèrfkc̀deq̀nsbp{_cdèndjpcbgj_cdgh_|eq̀noìpcprfkc̀
|_fhect

[\�cns̀�jc_f|̀kqefzccg̀ec̀gqnf̀{_fp_�nc̀_{̀âbbc_dgq̂|ef~̀
âbbc_dgs_qefp_j̀noìh}jlfeft̀�cns̀}q{eohjpcbgnsfkdeq̀
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$%&'((%)*%$+,-*.$/0$-1)2%)-2%)%$%33-4522)+*,6578-2%)%$%336-
/+,+*(+6%$1+3-%33%$-2%)%$%33-/.$2,.9)1)2-:6+)-*%6-.$-/'$6,+9-
;1&<2+,6%-+9-=>33+-%)-=02-+$&16%&6')1,&-&;+316%6-'?=-+9-,6.$&+-
:773%;%3,%)-+;-@3)+$7-,'(-73+6,-(%*-*%-&;+316%6%$-*%)-=+$-
1*+2ABC';+-/.$2%$-40$-*'(1)%$+-1-'($>*%6,-59%$&+)6%$-*>-*%6-
<33,+((+),-(%*-;%2%6+<')-/>$-4%4522%3,%)-+9-6$.*+-<334+&+A-
@;-,+((+-+)3%*)1)2-40$-2%)%$%336-3D:,+-/+,+*(+6%$1+3-'?=-1-
,5))%$=%6-;16+-4522)+*%$-:)*;1&+,-7>-=02$%-4522)+*%$-'?=-
1-'($>*%6,-59%$&+)6%$A-EF'$()1)2%)-+;-6+&-,&+-,6:*%$+,-
)'2+-,7%?1%336-1-'($>*%6,-59%$&+)6%$-/0$-+9-<33,+((+),-(%*-
;%2%6+<')%)-,%9-:</$>)-,&+7+-1)6$5?&%6-+;-%)-2$0)-0-(%*-
%),6+&+-/$+(,&5(6+)*%-6+&A-

GHI5+-56'$-&+)-'(2%,-+;-6$.*-'?=-=.?&+$8-1-,5J%-+9-4%;+$+-
@3)+$7-,'(-2$0)-0-1-3+)*,&+7%6A

GHK$0),&+-'?=-1?&%-=>$*2D'$*+-56'$-,&+-2%-7$.2%3->6-'($>*%6A-
L),&13*+-(+6%$1+3;+38-4>*%-=>$*2D'$*+-'?=-2$0)+8-40$-20$+,-/0$-
+9-,6.$&+-7+$&&+$+&6.$%)A-C%6-1))%4.$-+9-+,/+36-40$-(1)1(%$+,-
7>-2>)2+$-'?=-7+$&%$1)2,56'$-,+(6-+9-*%-2$0)+-(13D0%$)+-
(%33+)-4%4522%3,%)-,&+-:F'$(+,-(%*-%)-;1*-7+3%9-+;-2$0)+-
%3%(%)6-M2$.,56'$8-'*31)2,56'$8-=.?&+$8-6$.*$+*%$8-2$:77%$-+;-
6$.*-',;N-,+(6-,6'$-(>)2/+3*-+;-+$6%$-/0$-+9-+),3:6+-<33-'?=-
:6;%?&3+-7+$&-'?=-6$.*2>$*,(13D0)-.;%)-1-@3)+$7,-)'$$+-*%3+$A-

GHO%33+)-,6$1&6-$+&6-'$*)+*%-4522)+*%$-'?=-56'$-&+)-;1,,+-
2$:,+*%-2>)2+$-;+$+-,31)2$+)*%A

GHP%Q)6312-;.R6312=%6-M6$.*N-6+,-<33;+$+-;1*-:64522)+*A
GHS($>*%6-40$-;+$+-077%6-'?=-<332.)23126-/0$-+33(.)=%6%)A
GHK$.),;+33%)-1-)'$$+-*%3%)-+;-:6;%?&31)2,'($>*%6-/0$-4',6.*%$-
=+$-%)-3>)2-=1,6'$1+-,'(-.2'2$.),A-P%4522%3,%-'?=-2$0),&+-
40$-*.$/0$-%)*+,6-:6;%?&3+,-,0*%$-'(-2$.),;+33%)-/0$-+9-
/$+(=.;+-2$.),%)-'?=-/0$-+9-,.&%$,6.33+-+9-T'((+-'?=-@3)+$7-
1)6%-:773%;,-;.R+-1='7A-U:$-).$+-2$.),;+33%)-4%4522%3,%-
&+)-73+?%$+,8-40$-4%*0(+,-<33,+((+),-(%*-=:,=0D*%$-'?=-
<33&'((+)*%-;%2%6+<')-1-).,6+-,&%*%-+;-73+)%$1)2%)A

VWXXYZ[\]̂[WZ_̀

abcde

fgBhijBfgklm

nopqrstBuovhwxpyxyz{B|}zwou~os{BnopqrsB�ll��mm�l�k

�h�wouxyz{B|}zoyBxyz�uBxBvosBsu�yporuh�oxp~�Bsu�yp�husy}sosB�f�k

�be�abcde

�hvppsu�~osBzoyh�B�~�yoB��h�����y�y�k

nopqrstBuovhwxpyxyz{Bn�ywou~os{BnopqrsB�llg�m���lk

�h�wouxyz{B�hvppsu�~osBzoyh�B�~�yotBph�Bz�uB�oqq�yB�yzoqjhq�BhijB
�uoqqo�huztBxyz�uBph�B�f����y�BxBvosBpsu�sozxp~�Bzhvpy}sosBhijBrsz�uBoyBwx~�zB
q}y~BxBvosBxysouy��hyoqq�Bzhvpsu�yp�husy}sosk

�������������� BB¡B~�us�yB¢�uBq�yzpx~�zBrswoi~qxyzppsu�sozxBwxp�pBo£Buopouw�sB¢�uB
o£B¤£uoBzhvpp��ukB¥osB}uBo£B~h��ry�qsB�yp~o��qB�£Bzhvpsu�¦~oyBp~�Bq¤§�pB
�husB¢u�yB�h�����y�ykB¥o£�B��voB��BzuryvB�wB�rqqoups�uyxyzB¢u�yBs�zoyBhijB
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#$%&'()*+),&*-&()*%$-.%/'*0$'1&(2*&0-01#*%&#3,%$-.%,*#0&42*,)*%#$%5#*6-1,%12.&7%
89*%#:%&'()*&,'66#%#:%12.&,*#0&42*,)*0#%'0.;%&(#%(<00#%52*,&':#%*)&)*$)*#*%
(233<0)0%3#*(%9&,)*%23%32,2*$'1)0%59*%):%5*#3=.#%&)4#*#,%12.&,;1&&4;*7%
>06-1,%?*#@($)*(),%A)+9$&%-0,)%):%B:*)%12.&&4;*%)C)*&23%.),%-0,)%*;.)*%
(#4#D-,),&A*-&,%4;%E233#A#0#07%E233#%(233<0%3)0#*%.2D(%#:%.),%(#0%$#*#%
(62(,%#:%*)&)*$)*#%3#*(%.;%-05*#&,*<(,<*46#0)*-01%3;&,)%$#*#%3BD(),%6;01&-(=1%
2D+%):%9(#,%A)+2$%#$%/'*0$'1%(#0%<44&,;%-%5*#3=.)07%F$*-1#%(233<0)*%&23%
*)&)*$)*#*%3#*(%59*%):%B:*)%12.&&4;*%-%&-0#%9$)*&-(,&46#0)*%'*%G#639H%E<0.H%
I,#J#0&,2*4%2D+%K'$6-01)7%

LMNOPQR

8#*6).)0%G#639%*)..ST6/)+#30)07%U663'0%5#*6).H%?>VS?%W?*#0&S
><*24)#0?*#0&42*,%V),X2*(Y7%8#*6).&(6#&&%ZH%5#*6).&0<33)*%[\Z7%I(B..#.%
+9/.%]̂%3),)*H%&(B..#,%./<4%Z_%3),)*7%

)̀&6<,a%I/95#*,&$)*(),%[bbZSZbS[[

cdefghidjjklmfn%%o%(#*,#0%59*%+#$&46#0)*-01%$-&#&%*-(&-0,*)&&),%2D+%-01#%#0.*#%
-0,*)&&)0%-0(*'(,#*%4;%.):#7

pqrstuvwxyzw{yu{|}~r�}w�yrs�xxy�ry|
E233#%(233<0%A)*9*&%-%.)6)0%$'&,)*%23%>_%#$%):%&,9**)%23*;.)%3).%
1)21*#@&(#%A)&,'33)6&)*%)06-1,%G %̀�%(#4%Z�%2D+%��7

�����)%23*;.)0%&23%#01)&%-%[S�%��%'*H%3).%+'0&B0%=66%.)%0#,<*S%
2D+%(<6,<*$'*.)0%&23%@00&%-%23*;.)0#H%-%&-0%+)6+),%#$%*-(&-0,*)&&)7%
>�462#,)*-01&59*),#1%2D+%#0.*#%-01*)44%5;*%(233#%=66%&,;0.%)0.#&,%23%+-0.)*%
-0,)%39,)*%)06-1,%[S%�%��%2D+%23%.),%(#0%&()%4;%):%&':%&23%-0,)%4;,#16-1,%
&(#.#*%23*;.)0#&%0#,<*S%2D+%(<6,<*$'*.)07%̀)&,'33)6&)*0#%-%59*&,#%&,BD(),%
[%2D+%-%[S_%��%<,19*%-0,)%+-0.)*%59*%<,$)D(6-01)0%#$%A)@0,6-1#%,',2*,)*%)66)*%#$%
.),%62(#6#%0'*-01&6-$),%)66)*%59*%<�9*#0.),%#$%#06'110-01#*%&23%A)+9$&%59*%
,2,#659*&$#*),7%T3%.),%@00&%&'*&(-6.#%&('6%<,19*%A)&,'33)6&)*0#%-0,)%+)66)*%
+-0.)*%59*%#06'110-01#*%59*%<,$-00-01%#$%&;.#0#%5B0.-1+),)*%#$%'30)0%)66)*%
3#,)*-#6%&23%#$&)&%-%\%(#47%]%�%#0.*#%&,BD(),7%

���%o023%(<&,23*;.)0#�%5;*%5*-=.&A)AB11)6&)%(233#%=66%&,;0.%)0.#&,%-%
52*3%#$%(2346):)*-01#*%=66%A)@0,6-1%A)AB11)6&)7%T3%.),%@00&%&'*&(-6.#%&('6%
5;*%.2D(%#00#0%5*-=.&A)AB11)6&)%(233#%=66%&,;0.H%59*),*'.)&$-&%&;.#0%&23%
=6612.2&)*%.),%*9*6-1#%5*-6<C&6-$),&%A)+2$%)66)*%#$&)*%)0(6#%5*-=.&+<&%-%0'*+),)0%
#$%.)%&,2*#%,',2*,&*)1-20)*0#7%

cdefghidjjklmfn%�)&4)(,%(<&,�20%4)(#&%<,%4;%46#0(#*,#0%-%.)00#%9$)*&-(,&46#07%
o023%23*;.),%*)&4)(,%(<&,�20%5;*%-01)0%0B%A2&,#.&A)AB11)6&)%)66)*%
&#3+'66&$-(=1%5<0(=20%<,9$)*%09.$'0.-1#%&(B..&#06'110-01#*%<4459*#&7%
T3$#0.6-01%=66%A2&,'.)*%#$%A)@0,6-1,%A)AB11)6&)A)&,;0.%5;*%-0,)%+)66)*%&()7%
89*./<40-01%#$%+<*%(233<0)0%#$&)*%#:%&'()*&,'66#%*-(&-0,*)&&),%(<&,�20%3).%
1)21*#@&(#%A)&,'33)6&)*%@00&%-%#$&0-:),%23%59*./<40-01%#$%*-(&-0,*)&&)%
(<&,�20)0%6'01*)%5*#3%-%.),%+'*%(#4-,6),7%%

����������������������������
�-(&-0,*)&&),%59*%,2,#659*&$#*),&%3-6-,'*#%.)6%W\%(#4%��%#0.*#%&,BD(),%
3-6/9A#6()0Y%(#0%-%$-&&#%5#66%*).2$-&#&%944),%-%9$)*&-(,&46#0)0H%-%#0.*#%5#66%
-0,)7%�)6&%@00&%23*;.)0%-%52*3%#$%9$0-01&S%2D+%&(/<�'6,%&#3,%�B1�2 6/)*%
&23%(#0%*).2$-&#&H%.)6&%@00&%23*;.)0%&23%#$%&)(*),)&&('6%-0,)%(#0%
*).2$-&#&7%�)%&)0#*)%+#*%2C#&,%(2446-01%=66%&4#0-01&SH%(233<0-(#=20&S%2D+%
<0.)**':)6&)&B&,)37%¡<$<..)6)0%#$%I$)*-1)&%(233<0)*%'*%-%26-(#%235#:0-01%
A)*9*.#%#$%*-(&-0,*)&&),7%
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$%&'(()*+*%&,*%-.&/.*0-+//+0%1-,(12-%,330%456+-&,/%,6%)4412-,*7+%,6%829,%
:;99*,7/':<+&0%/'(%(,/0+-%'=8%6.*7&-,>6+-&?%@+%&,*%)092-,%A;98.*7+-%+33+-%
/02-,%'3.&,%0;4+-%,6%&'(()*.&,B'*//;/0+(?%C2-/6,-/(,&0+*%:2-%&'*0,&0,/%.%
B7.90%/&+7+%.%/57,*,%43,*D%'=8%:;993'6/E-+*7+*?%C2-%=.6.3%3)>1,-0%9E33+-%,F%,33,%
':<+&0%/'(%&'*/06+-&G%(,/0+-G%0'-*G%4;3'*+-G%8)/%+33+-%3.&*,*7+%/'(%E-%829-+%
E*%HI%(+0+-%26+-%'(9.6,*7+%(,-&%+33+-%6,F+*;0,*%45%/6+*/&0%0+--.0'-.)(%
+33+-%0+--.0'-.,36,F+*%/&,33%-+(.F+-,/%B33%J)>1,-0/6+-&+0?%C2-%C2-/6,-/(,&0+*%
9E33+-%KL%(+0+-%.**,*12-%/,((,*8533+*%:+:;99+3/+%'=8%HI%(+0+-%)0,*12-%
/,((,*8533+*%:+:;99+3/+?%

J'((,%&'(()*%:+-2-/%,6%7+0%/&;77/'(-57+%MNOPD;0,Q%45%RI%&.3'(+0+-%&-.*9%
A;943,0/%7E-%A;943,*+*%45:2-<,-%7+*%/./0,%7+3+*%,6%.*A;9*.*9+*G%12-%N,3(2D
O0)-)4%'=8%J<)*9:;8+7/%A;943,0/+-?%S;,%8.*7+-%&,*%8,%+*%*+9,B6%.*6+-&,*%45%
A;90-,T&+*?%S;,%829,%8.*7+-G%+U+(4+36./%6.*7&-,>G%.*'(%7+F,%NOPD'(-57+%
/&,%,33B7%/,(-57,/%(+7%:+-2-7%A;943,0/?

VWXYZ[\]̂]_̀ab̀X̂cd̂]eXfddf̀
ghijklmnopqnrplrstuigtn
vfdewxxfydfX

z{|}{~��~�|����
N+7%,*3+7*.*9%,6%,F%8+3,%J'((,%&'(()*G%6E/0+-%'(%('0'-6E9+*G%3.99+-%
.*'(%-.&/.*0-+//+%&)/0�'*+*%4+&,-%&'(()*+*%)0%+F%'(1,F,*7+%'(-57+%
��+/4+&0%&)/0�'*�%.%/;>+%,F%/E&+-/0E33,%,F%-.&/.*0-+//+0/%6E-7+*%:+6,-,/%'=8%
,F%+*%35*9/.&B90%8533:,-%/,(8E33/)06+=&3.*9%)44*5/?

��������

�)/0�'*+*%.%J'((,%&'(()*%.*95-%.%/0-E=&,*%�?�%������������������
��� ��¡¢���¢£¤�¥���¦%.%/&-.>+*%�O&5*+/%&)/0'(-57+*%D%+F%*,B'*,33,*7/&,4�%
M/'(%0'9/%1-,(%.%&)/0�'*/4-'<+&0+0%/'(%:+7-+6/%,6%JE*//0;-+3/+*%O&5*+G%
�+9.'*%O&5*+%'=8%+F%,*0,3%&)/0&'(()*+-Q?%§E-7+:+/&-.6*.*9,-*,%E-%.*0+%
3E*9-+%,&0)+33,?%�'(()*+*%8,-%0,9.0%1-,(%:57+%+F%&)/0�'*/4-'9-,(G%
+F%*,0)-(.3<24-'9-,(%'=8%+F%&)30)-(.3<24-'9-,(%7E-%7+0%T**/%,&0)+33,%
6E-7+:+/&-.6*.*9,-?

©̈�ª�«¬̀̈ ®̄ °̀±��«�«¬��²°�²��

O+%&,4.03+0%'(%*,0)-G%6,F+*%'=8%26-.9,%*,0)--+/)-/+-?

�̈ ©©��«�¬̀¬³±́ �́²��¬³�����«

$%/;>+%,F%/&;77,%6E-7+*,%/'(%1-,(95-%,6%&,4.03+0%'(%*,0)-G%6,F+*%'=8%26-.9,%
*,0)--+/)-/+-%8,-%J'((,%4+&,0%)0%+F%'(-57+%��+/4+&0%&)/0�'*�%12-%,F%
8,*0+-,%1-,(B7,%+U43',0+-.*9,-G%3,*7/&,4/12-E*7-.*9,-G%/3.0,9+%'=8%/02-*.*9,-%
/,(0%:)33+-?
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$%&'%()*(+&),-.*+)/01&*23*-4156%.*&-4*7.)%*81*6%)29:'92.%92/62*-;<*81*
=%98/.2*7.-4>

?@ABBCDEFEGCHICJGKICILMNGNIOECPLQFRHISETCMHRPEFCDUFQMNGNGCVUDDNWLPFEIQC
EGUQHUIQXKMEGPNOECUDGKOECRYIZQC[ERQCPLQFEICQUDCHIFECPNICQP\OONQC
DEOCNRRDYIINCDEOER]

?@ ÊQQLFUDCQFGNIOQP\OOEFQCUDGKOECHCPUDDLIEI]
?@ ÊQQLFUDCUDGKOEICQUDCLIOEGQ_ZEGCFGECDEFEGC̀MEGC[NMEF]

a81&(7962*1%/9%1*=%<03%1*2''97;%12&*7.-4*6%..2*,-.*b01*2c*&8(12*=56%*
29948..2*-;<*%.&(7962*7.)1%&&%.d

e*f*,-.%.*&-4*-4b2c2&*23*$%&'%()*(+&),-.*&(2*7./%.*.g*=-&)26&=%h
=g//%9&%*%99%1*&24<899&37(i/*b+.(i-.*+)03%1*.0638.67/2*&(g66&2.98/h
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;M=:F;>MNNG;̀D:CBI?K:>GNO<NGĈ?
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_ZaVbOcOheP\aNOV�Za\LaePgNOML[PVN]\PY[[h�Oh[chgL\ViPZfgP
bZOVd]LO\�Z[cYb�P�LMPMLWNP\k�aVLb\ZacL[[NP�LaV�LbYkPUOOVP
LOPgL[gL\VVXOP�̂P_Za]NOML\PNkP[ckV]c[l̀OePM�aP]�OOcVbNOP
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0@L.,>GG,),14,62)-M@;;)+D,K.24-,89:,>4+.-,6@-?.,6<2,38//.,
),=2@/-?.,2>//1?,0)*,61-;>?,8/,*14,+1-?.;?.*1,;)0-/);F<4,
-8/,2<2,*1/D,K.24,:.2,)4+14,4.?>2;)+,.214.,=<2,GA0123.4,.0,
-./:@;;-6B++.4*1?D,K.24G12-G13C01?,61:<012,?B*;)+.21,=<2.-,
)4,),-./:@;;-G;.412)4+14,89:,*14,+1-?.;?.*1,;)0-/);F<4,61:<012,
>M82/.-,=<25,/1*,89:,.0,6.24,89:,>4+.D

NOPQRRSTUTVWXYVYXZ[\V]̂_̀YVZaaVaU[YT_UV_̂YaQbVQRVbQ_V
ỲX̂\UX\S̀VQcdVWYRdeaaW]fbbTY_VRU_VRU_]Q̀bỲUgV
hQâZXÙVQcdVYT_̀YVWYRdeaaWYX\ìÙj

NOPQRRSTUTVWXYVYXZ[\V]̂_̀YVZaaVXSTWXYhWS\]f\UVQcdV
S\[UcXaY\VWYRỲ]U\UVRU_VYXY_UR̂VQcdVTè̂TbWâ[j

NOPQRRSTUTVWXYV_̀[̂YVhkVS\[UcXâTbUTVQcdVWYR\YaU\V
bUTQRVYlVỲ]U\YVRU_VZaameaâbVỲX̂\UX\S̀gVXQTW\gV
ĥaQ\h̀QnUX\gVỲX̂\UX\S̀\e[âTbỲgV̂TTQ[YZQTÙVQcdV
\UW\]e__ỲjV

opqprstutvwxyvopqztr{p|

}~�~�����������~�����~���������~���������~���������
������~���������

�A4+.,.3?<212,6@2,+1/14-./?,.4-0.21?,=<2,*14,+1-?.;?.*1,
;)0-/);F<4D,�1?,:.4*;.2,6;D.D,8/,38//>4125,;@4--?B21;-125,
21+)84125,-?.?;)+.,/B4*)+:1?125,=<21?.+,89:,82+.4)-.C8412D,
I;;.,*1--.,.3?<212,6<2,1�12-?2@0.,.7,>?0193;.,-./.261?1,89:,
-./0123.4,=<2,.7,:.4?12.,*14,38/G;1L)?1?,-8/,>?0193;)4+14,
.0,*14,+1-?.;?.*1,;)0-/);F<4,)4416@2D,

�8//>4124.,:.2,+148/,G;.4/848G8;1?,.4-0.2,=<2,*14,
=B-)-3.,G;.412)4+145,/14,=<2,.7,;B93.-,/1*,>GG*2.+1?,
32@0-,14,-./G;.412)4+,/1;;.4,616B++1;-15,)4=2.-?2>3?>25,
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()**+(,-./01(2)3425/678./9(.9/28):25/;<+/26-+/20=:;7;8./0,-02
5/>78+/?2@7-+8.+/;750/2;2./01(;7A/08./9(.9/2>/2)B02A6/+:C*2
A6/280:-+/(072:+**072()::972)3428.0.D2>-+72;2=+2A0**2=>/2
()::97+72>/249-9=:07?2E0:-+/(072/6/2FC=+2<*07+/;752
)34217078;+/;75?2@2*058,B7;75+72A6/2=+72AG8;8(02<*07+/;75+72
/+5*+/082A6/4C**07=+702:+**072()::970*2)3428.0.*;52<*07+/;752
8C20H25)=280:-+/(0728(02C8.0=()::08?2

I725*)F0*;8+/0=2->/*=2;77+F>/280:0/F+.+D29.FG.+2)342(978(0<2
>-+726-+/270,)785/>78+/?2JC=+2</0(,8(.2(978(0<89.FG.+2):2
8.0=8FG5570=8A/C5)/D2:0.+/;0*2)3427G02.+(7;8(02*687;750/D2
*;(8):2/+72;78<;/0,)72>/20-24658.02-;(.2A6/20H2()::97+72
8(02(97702=/;-029.-+3(*;752)342-0/02+H2A6/+=6:+2;2
80:4>**8FG5570=8A/C5)/?2

KLM)::97+728(020(,-.2F;=/02,**2(978(0<89.FG.+2)342
9.-+3(*0.280:0/F+.+2:+**072)*;(0280:4>**80(.6/+/2<C2
)*;(027;-C+/?

NOPQRSTUVRTUWPPWU

XYZ[\]̂_̀]abcZbca_d\̂_ce_fĉc_gZZ̀hìZỲc_d\̂_cZZc

j**:>7702)342)k+7.*;502<*0.8+/2>/2-C/025+:+780::02
-0/=058/9:2=>/2(-0*;.+.+72;20/(;.+(.9/2)3428.0=8FG5570=2
()::+/28>/8(;*.2.G=*;5.2,**29H/G3(?2l+2>/2/9:28):20**0240/2
,**./>=+2,**2)342=>/20**02(072./>k08?2j/(;.+(.9/2<C-+/(0/249/2
)342):2:>77;8()/2(072:6.082;28.0=+72)342>/2=>/A6/2)3(8C2+H2
-+/(.G52A6/20H2:).-+/(028+5/+50,)7?2I720H/0(,-28.0=240/2
9<<*+-+*8+/;(028.0=8/9:D28):256/2=+.2+7(+*.2A6/2:+=F)/50/+2
0H24;H028;72<*0.82;280:4>**+.2)342(>77025+:+78(0<?2

E0:4>**+.28(025+2+72A9**5)=2*;-8:;*m62A6/20**02:>77;8()/D2:+=2
=+/082)*;(02F+4)-2)342:6m*;54+.+/?2n:2=+.2)k+7.*;502/9::+.2
)342-C/02F)+7=+:;*m6+/2>/2,**5>75*;502)34207->7=F0/02A6/20**0D2
8(0<082:6m*;54+.+/2A6/20**02:+=F)/50/+20H2<C2*;(02-;**()/2(97702
0/F+.0D2F)D28.9=+/02)342=+*.02;2)*;(020(,-;.+.+/2;280:4>**+.?2
J0/782*;-834078+/2(072A6/F>H/0820-20H2->o029<<2;2+725)=2
F+FG55=2:;*m6?2J0/7+782*+(p2)3429<<->o.:;*m6+/28(025+8.0*.082
:+=2):8)/5D28C20H2=+2F;=/0/2:+=2->/=+728):2./G554+.D2
5/678(02)3429<<*+-+*8+5*>=m+?2qr)/:7;75+720-2-C/02)k+7.*;502
:;*m6+/2F+46-+/28(+2;2+72</)3+882:+=2s+/02)*;(020(.6/+/?2tC*+.2
>/2+72/;(0/+2*;-8:;*m62=>/20**02(072=+*.02;29r)/:7;75+72)3428):2
8>(+/8.>**+/20H2:;*m6+/D2</)=9(.+/2)342.m>78.+/2A975+/0/2A6/2
<+/8)7+/2;20**02C*=/0/2)342:+=2)*;(02A97(,)78A6/:C5)/?

KLuvwxyz{|}~�|yx{��|y�w|�zyxwvxwy|y�|w�|�z|�{|�vv����v��w|
��{|wvvw|}~�|���{w{|�vv|z�|�z{|���yx�vvx|}~�|���v��x|
yw���vvz�|
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()**+,-,./0.120-32*-

4567895:6;<=>7>=5?>?7@A?5B<;C;<=6

DEFGHIJKLJGKIKJMHNOPEKQRHJSJTIUVWIJWXJTYNSNZJ[OKQHISQVJW\]J
MYVVOWGJKVHIKIJZWXXPQHIJSĴHIKJKQRIKJIWOOHI_J̀URHJSJIWOOHQJKLJ
PEGH\ZOKJW\]JTFIGKOEKJKOOXaQJ[OKENXKIZbJXHQJaGHQJNWXJMYVc
V]HIIHbJTKNdV]HENaVKIHbJXKIZaVKIHbJTFIGKOEKIHJW\]J]YIHNGaIRJ
]KIJZWXXPQHQJKQNGKIJTFIJPEGH\ZOSQVHQJKGJRHQJVHNEKOEKRHJOSGNc
XSOeFQ_J

fSNSWQHQJWXJZWXXPQHQNJTYNSNZKJPEGH\ZOSQVJMH]FGHIJGKIKJ
OHGKQRHJSJ]HOKJg̀hcZHReKQiJTIUQJFGHINSZEN[OKQJdOOJMYVVOWGbJ
NEKIEMHNZHRJW\]JVHQWXTFIKQRH_JjWXXPQHQNJKZdGKJIWOOJSJ]HOKJ
[IW\HNNHQJaIJ\HQEIKOJTFIJKLJZPQQKJNaZIKJRHJOUQVNSZdVEJ]UOOMKIKJ
KIZSEHZEWQSNZKJGaIRHQK_JjWXXPQHQJMFIJW\ZNUJKVHIKJTFIHRFXc
OSVEJNWXJMHNEaOOKIHJSJNZK[KQRHEJKGJWkHQEOSVKJXSOeFHIbJSJMYVVKQRHJ
W\]JTFIGKOEQSQVJcJTFIJKLJPlWIXKJW\]JTFIGKOEKJOSGNXSOeFHIJXHRJ
KOONSRSVJ]UOOMKI]HEJW\]J]FVJZGKOSEHE_JjWXXPQHQJ]KIJW\ZNUJHLJ
NaINZSOEJKQNGKIJKLJKVHIKJNWXJTFIHMSORJGSRJNZK[KQRHEJKGJKOOXaQc
QKJ[OKENHIJW\]JGSRJOWZKOSNHISQVJKGJZWXXPQKOKJGHIZNKX]HEHI_J

mkHQEOSVKJKZEFIHIJZKQJVUJTFIHJW\]JGSNKJTIKXZWXOSVKJGaVKIJTFIJ
QYEaQZKQRH_JnQQWGKdWQHIJaIJQFRGaQRSVKJTFIJHQJ]UOOMKIJPEGH\Zc
OSQVJW\]JNEaIZHIJNUGaOJWkHQEOSVKJGHIZNKX]HEHIJNWXJRHJTFIHEKVJ
NWXJOHGHIHIKIJGKIWIJW\]JEeaQNEHIJdOOJGHIZNKX]HEHQ_J

opqrsstuvuwxyzw{wx{uzwr|{yzw}r||v}w{urswrs}~�v�w
�vx�z|�z�w|{�xs{|��wz�v}zw��}v�{|�|{��wr��wu���uyzu�v�

J

�������������������������������

�FIJKLJEKJdOOGKIKJ[WEHQdKOHQJSJKIZSEHZEPIJZIaGNJTFIXUVKJKLJ
KQOaVVKJEGaINHZEWISHOOKJ[HIN[HZdGJW\]JKLJNHJdOOJ]HO]HEHQ_JnJ
NEWIJPENEIa\ZQSQVJ]KQROKIJRHLKJWXJKLJSJRSKOWVJW\]JZIHKdGKJ
[IW\HNNHIJ]KQEHIKJXUOZWQ̂SZEHI_��aLJZWX[HEHQNJMH]FGHIJ
RaITFIJ�QQKNJVHQHIHOOEJdOOVaQVOSVJSJ]HOKJg̀hcJZHReKQbJGSOZHEJ
ZIaGHIJZWQdQPHIOSVJdOOVUQVJ[UJWOSZKJZWX[HEHQNHIJSJRHQJHVQKJ
WIVKQSNKdWQHQ_J EKIZJZWXXPQKOJNKX]aOONMYVVQKRNZWX[HEHQNJ
]KQROKIJSQEHJMKIKJWXJZWX[HEHQNJSQWXJKIZSEHZEPIbJPEKQJ
aGHQJWXJZWX[HEHQNJSQWXJHZWQWXSbJEHZQSZbJXSOeFNEIKEHVSbJ
ePISRSZJW\]JZPOEPIXSOeFTIUVWIJXHRJXHIK_J¡HQJHVQKJSQEHIQKJ
ZWX[HEHQNHQJZIaGNJTFIJKLJRHQJHVQKJWIVKQSNKdWQHQJNZKJ]KJ
dOOIa\ZOSVJZPQNZK[JTFIJKLJ[HZKJPEJISZEQSQVJW\]JTFIJKLJZPQQKJ
RISGKJPEGH\ZOSQVHQJTIKXUE_J�FIJKLJMH]UOOKJSQSdKdGHEJW\]J
NaZIKJOUQVNSZdVKJGaIRHQJXUNEHJZWXXPQHQJGKIKJHQJKZdGJ
[IW\HNNOHRKIHJNWXJZWWIRSQHIKIJWOSZKJKZEFIHIJW\]JZWX[HEHQNHIJ
PQRHIJ]HOKJ[OKQcJW\]JMYVV[IW\HNNHQ_J¡HLKJTFIPENaLHIJHLJ
GaOJTPQVHIKQRHJNKXKIMHEHJW\]JHLJEGaINHZEWISHOOEJKIMHENNaLJ
XHOOKQJZWXXPQHQNJTFIGKOEQSQVKIJW\]J[WOSdNZKJQaXQRHI_

121 ( 231 )



���

�
��
�
�
�
�
�
��	
�

�
�

�
�

����������������������������� ��!"##���"##$��%&%&���%&'&

()*+,-./012)3)4*+,-*52*6.))5*./7896:5*;8)*84)5*
<-45)305=<)8)0*0>)*?@*75;*0<A*1-*4<;*05AB1::0C>44)5;*
1-*;8/*?@4@8);8*05A/5:8/*;1-*/5)65-*<9B*3;D8-*65)*C>/50*
<9B*;1-*6<A?8/8)0*+-@)*<:365*0/84E*-<::8-*<9B*?-<+8003<)8-*3*
05AB1::0C>448/*A,/0F*G8/*:875);8*05A/5:8/*1-*<960@*82*012*
52*065?5*<9B*+,-5)6-5*8)*48A8)05A*A@:C3:;F*

HIJKLLMNONPQRSPSRTUVPUOWRSPXYWPRMNQRSZQ[\]]SN̂OVP
_NKLPSWR_VORVMWP_NVOWNVPK̀aPObVOWNVc

HIJKLLMNONPQRSPS]OWSPQKLPXYWO[_d̂P]ONKLPSePQRSZSP
]K̂PSWR_VORVMWP_PWKddONPQKLP_PZdSNOWSN̂OfP[\]]SN̂OPK̀aP
XYWUSdVSN̂OPSRVYWcP

HIghŴOWKQUOWRV\]OVP[YWPMVUÒRdSQPK̀aPSNUhN̂SQP_P
SddSPQSLahddQ[\]]NŜQZWKiORVPKSUQOePQRSdSPjPQKLP
V\̂d_]]YWSWOfPSNSd\QUOWRV\]PK̀aPRSVSd\QSVKWPXYWP
XYW[heW_N]c

klmnoppqrplstuvsw

x2*065?5*4<;*5-63/86/.-*<9B*4<;5*:370A3:y,8-*<9B*6<A?:8z/*
<9B*6-178-*./B@::34B8/F*{8;*/>;:345*7303<)8-*<9B*+,-5)6-5;8*
?-3<-3/8-3)45-*1-*;8/*:125-8*52*:>9650F*|-<y86/*0<A*B5-*B5}*
8)*4-.);:34*?-<9800*3*=;34/*068;8*/8);8-5-*52*48)8-8-5*B,4-8*
675:3/8/*<9B*C:3*A8-*:>965;8F*G8/*1-*;1-+,-*736=4/*52*;8/*~))0*
./->AA8*52*4,-5*4-.);:345*5)5:>08-*<9B*+<-A.:8-5*/>;:345*
7303<)8-*<9B*0/-5/8438-*3*;8*=;345*068;8)5F*

�78-036/0?:5)8)*1-*82*?<:3=06/*3)0/-.A8)/*<9B*./4,-*
6<AA.)8-)50*0/-5/843065*?:5)*+,-*52*0/>-5*6<AA.)8)0*
:@)4036=45*./7896:3)4*3*8)*B@::C5-*-36/)3)4F*{8;*8)*
48)<A5-C8/5;*,78-036/0?:5)*0<A*1-*71:*+,-5)6-5;*
3)<A*;8)*6<AA.)5:5*<-45)305=<)8)E*A8;*/>;:345*A@:E*
0/1::)3)40/545);8)E*0/-5/8438-*<9B*71475:*65)*6<AA.)8)*
065?5*B5);:3)406-5}*<9B*8)*48A8)05A*7303<)*<9B*+1-;-36/)3)4*
+-5A@/*0<A*+,-8)5-*<9B*6-5}05A:5-*�*C@;8*3)/8-)/*3)<A*
6<AA.)8)*<9B*8z/8-)/*A</*9373:05AB1::8/*<9B*;8/*?-375/5F*

�1-)5)*3*;8)*,78-036/:345*?:5)8-3)48)*1-*52*7145*<:365*
5::A1))5*3)/-8008)*A</*75-5);-5*<9B*/5*0/1::)3)4*3*+-@4<-*6-3)4*
B.-*<:365*?:5/08-*065*./7896:50*8::8-*C875-50F*�80/5:/5);8/*3*
;8)*,78-4-3?5);8*065:5)*B5);:5-*<A*B.-*<:365*+.)6=<)8-E*
0/-@6*<9B*?:5/08-*-.A0:34/*:<65:308-50*<9B*6<??:50*05AA5)F*
�8-<8);8*?@*B.-*;8*,78-4-3?5);8*+>03065*0/-.6/.-8-)5*+<-A50*
:1440*4-.);8)*+,-*73:65*71-;8)*<9B*675:3/8/8-*0<A*65)*.??)@0*
0<935:/E*86<:<4306/*<9B*86<)<A306/F*|@*;8)*,78-036/:345*)37@)*
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()*+,)-.+/0.12.)3.()./*.4),)*567*6.2/,,)*.)3.8*0/.509-).
)-:80/:0;-<.1=(.6/50),0*8*65>-761-*).>?-.29=:/0.+7.+/0.:)*.
@7A/-:).:-/)BA80/0/*.1=(.;0/5,;0).61+).,?5*8*6)-.8./3.5/*)-/.
5:/+/C.2/*.)3.8*0/.(/,,/-.().>?-.6/*/-/,,).>1-2;,/-8*6)-.512.
:)*.01,:)5.@7.27*6).1,8:).5D3E.F@@>?,G*8*6.D-./*.A8:B6.+/,.8.)3.
(7,,).+8),16/*.,/A)*+/.:-8*6.)-:80/:0;->-761-*).1=(.D-.1=:57.
A8:B60.>?-.)3.:;**).;0AD-+/-).1=(.>?-4D3-)E..F@@>?,G*8*6/*.
4?-.5:/.28*50.A)-0.HD-+/.7-.8.5)24)*+.2/+.)3.?A/-58:05@,)*/*.
5:).):0;),80/05>?-:,)-)5E.

IJKLMNOPQRSTULTUVWQXVWYVZYU[LVS\]Ẑ[LVLXWV_NXSV̂V
L̀aNWTQLPN̂TZZXV[NRbbTNV_\NVXcVS\]Ẑ[[\NXV\QXOVQ̀XẐLTLV
PdeV_\NXUQN̂U[

fghijklmnopqrrmh

s966*)+5*D2*+/*.D-./*.@1,8B5:0.509-+.1-6)*85)B1*C.2/*.
8.-1,,/*.)A.29*+86(/05;0?A)-/./*,860.tsu.D-.A/-:5)2(/0/*.
-/6,/-)+.8./*,86(/0.2/+.,)65Bv*8*6/*E.w.4966*)+5*D2*+/*5.
-1,,.,866/-.1=:57.)3.5/.B,,.)3.)*+-).:122;*),).>?-A),0*8*6)-.
1=(.4966@-1G/:0.>?,G/-.tsux5.4/50D22/,5/-E.

s966*)+5*D2*+/*.5:).A/-:).>?-./*.61+.4966*)+5:;,0;-.5)20.
/*.61+.1=(./50/B5:0.B,,0),)*+/.50)+5<.1=(.,)*+5:)@528,G?.
1=(.5:)./*,860.,)65Bv*8*6/*.().28*50./*.@/-51*.2/+.
)-:80/:0;048,+*8*6.B,,.58*.(GD,@E.y/.5:-8A*8*6)-.1=(.4/6-/@@.
512.-?-.)-:80/:0;-.1=(.6/50),0*8*6.70/-z**5.4,)*+.+/.),,2D**).
8*0-/55/*).8.tsuE.

y/0.67-.8*0/.)3./*4)-0.6/*12.+/0),G@,)*/-.1=(.,)65Bv*8*6.
750)+:122).61+.)-:80/:0;-E.y/0.D-.>-D250.A8).:-/)BA80/0C.
:;*5:)@C.+8),16.1=(.5)2>?-507*+.512.+/.-8:B60.61+).
/{/2@,/*.-80)5.>-)2.1=(.6/*12>?-5E.w.+/0./*5:8,+).4966,1A/0.
D-.+/0.2/50.)A6?-)*+/.>?-.+/0.)-:80/:01*85:).5,;0-/5;,0)0/0.
(;-;A8+).4966(/--/*.1=(.4966*)+5*D2*+/*.()-.*761-,;*+).
5)22).27,48,+.1=(.>?-507-.1=(.B,,D2@)-.,)65Bv*8*6/*.1=(.
@,)*4/50D22/,5/-.@7./3.,8:)-0)0.5D3E.

IJ|TLVWQXV}UUXWV[POVQRUWQXbVPdeVWXS̀TNQXUVQN̂U[V
[TWLXZLÛU[W_NY[PNVPdeVQRZLRNŜZ]\V̂VeTZXV~���QTO]XU�VV
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()**+,-,./)*.*0123401-

56789:;<=>79?7>@A=7B>;@CDE<A@7F;79?7=<@AG7:9E7>=7
:9?7@DBBH?>E>7;DEE9?I7JDBBH?>EK7B>;@FG>;L@>C7
G9;789KM:E<GK7LKN;;97BNOE<GP9K9;7>67@H??>7>;89K>7
LK;>K9G<L@K7B9:7>;@<K9@KH;Q7DRP7@=>E<K9KLS;TGD;7DRP7
PTEE>7L>BB>?7C;DR9LL9?7S;T?7=<L<D?7AEE7S>@AL@K7
G9?DBSN;>?:9I7UK;>K9G<L@7DRP7=F;:9<?;<@K>:7
B>;@>?=<L?<?G7>=7:9?7@DBBH?>EK7FG:>7B>;@9?7F;7967
9V9@A=K7=9;@KMG7SN;7>67LKM;>7898MGG9EL9HK=9R@E<?G9?7
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fvwkmsufn�kefgghijiklmjnkfvwkpqnrstusnklrjik��mmiszjnk
fvwksitlmmiyimsnkxfgkx{ftfnok�y�tyfuj{kfvwkyznf�x|tsuxjn�k�k
h�fngiyimjiksrki�skgyt�qjnkfvwkykpqnrstuiyimjiksrk�j�iutymsk
wsnk{fgghijikgq�tymwjuks�krsnskjikpqnj�ytz�

��rltksttgliisk|tsuxjnkxfgksiisik�j��mmjtxjk{sik
rsnskpqnjg�tkpqnkf�jiutymkh||wsiztyim�k��kgjzrjujuk
h||wsiztyimxpqnpsnsizjklnkmnhiztlmmsizjkpqnks�kxl{nsk{rstyujuk
fvwkw�tt�snwjukfvwk{sikpnlg�skj�j{}ryujukfvwkhurjv{tyimk
mjifgkyipqnsizjksrkyiifrs}fijnkfvwki�sktqxiyimsn�k
�jkxsgwlttxj{fifgyx{skryixujnisksrkmfzksn{yuj{uhnklnk|�kt�imk
xy{ukg�v{jukxufnskgjik|�k{fnukxy{uklnkzjkg��tyms�k�fzksn{yuj{�
uhnk�jwqrjnkyiujkrsnskz�nsnjkliksiisiksn{yuj{uhnokgjikmfzsk
gsujnyst�kfvwk{fixunh{}fixrstk{sikyiij�lnskjikwqmnjk��mm{f�
xuisz�kefxuiszjnisklnkzfv{kmjijnjttukyiy}stsokfvwkykjikihrlnzj�
�jnl{iyimkp�nkzjkxufnukmjifgxtsmk|�kij�fj�j{uji�k

�yrxv�{jtsist�xjnk�jwqrjnkmqnsxknjzsikyk|nf�j{ujnyimxpsxjik
j�jnxfgkgsikz�kwsnkxuqnxukgq�tymwjuks�k|�rjn{skfvwkpqnjxt�k
gyt�qpqn�l�nyimsnkmjifgks�k�lgpqnskfty{sk{fixunh{}fixtqxi�
yimsnkfvwkgsujnystrstokgjik�qnklrjiksirlizsxk|�ksttk�j�iutymk
�j��mmjtxjkpqnks�k�l�njksrmqnskwhnkzjik�qnkpqnrstusx�
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STUVWWXYZY[\Z]Ŷ\_̀]]ŶaZb\Vcd\VeZYfgh]̂\bXW\[î\
[îĵ[\h\klgmXY]Zb̂YaZ\aZ[h]YjbVcZ[[Zbn\[VW\_hab̂b\
ogg\[fb̂fZ]h[î\dZgdZf[gp[YhY]̂bn\]Va\̂bihfZifXbn\pîa\
hYigXaZbhY]\Vcd\pîf\aZWVib̂o[if\aZgf̂]̂YaZq

STUVWWXYZY\[î\k̂b̂\Zr\mpbZapWZ\[VW\_Z[flgĝbZ\̂k\
VeZYfgh]̂\WhgspZbn\h\_̀]]̂YaZ\Vcd\h\mpbk̂gfYhY]n\WZa\
[̀tZ\̂r\XuVbŴ\Vcd\mpbk̂gf̂\ghk[WhgspZb\WZa\̂gg[hah]\
dvgg_̂bdZf\Vcd\]Va\̂bihfZifXbq

STwhk[c̀iZĝŶg̀[Zb\Vcd\XYaZbdvgg[x\Vcd\
mpbk̂gfYhY][jĝYZb\_pb\f̂[\mb̂W\mpb\[vklg\Ỳ\[VW\
_ZyYfgh]\_Z_̀]]Zg[Z\
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KLMNOPNQRSTMUVPONWUORTMXRYNZ[\NQ]̂T[_UXRYNÔN_Z̀ Q̀RTRaNRO]QMbNZ[\N
YMLRZ̀ McSTRN\OMN_Z̀ Q̀RTRNQWWMVPO]NdcSTNTPNeO]QM̀XUfLWMZYMÒ gNaZ̀ N
XNQWWSO]TMOSNhZM̀NOR]OYX]aNÔN_Z̀ Q̀RhQUÙV_iYTNjklmgNZ[\NTPNnOMXR]N
RO]QM̀XUfLWMZYMÒ NaZ̀ NOR]OYX]aNÔN_Z̀ Q̀RhQUÙV_iYTNjklkoNpVMNqRRaN
hLMSfQWRXRYOMNÔNOUU]NaZ̀ NRV̀ RaNXNSTPON_OWX]TUoNrcSONWMZYMÒ T̀RNhQRYTMOMN
dUORSNORRO]NaZ̀ NWUORTMXRYaQRSTMUOYNZ[\N̂VYUTSRXRYN̂XSNL̂TMaX_]UXYNWUORTMXRYgN
ST]OUfWUORTMXRYgNdsYYUẐa\OR]TMXRYNZ[\NORRORNUẐYX̂RXRYoN

tA:uDCB=FGH=@AB<IvA?C:
KLMNOPNdT\cUUONwZ̀ ÒaNOPMO_iZRa_MOxNZ[\Na]OM_ON_̂OUX]T]TMNaZ̀ N
dZTRST_Z̀ Q̀RNdT\L̂TMNa_sSSNZ[\NQ]̂T[_UXRYNÔNRO]QMbNZ[\NYMLRZ̀ McSTRN
ÔMON\LY]NWMXZMX]TMO]oNyTPONdXSMOMNZ[_acNiUUǸXUfL̀ cUTRagNzYTRSONjk{kb̀cUTRaN
QWWhsUUORSTNaÒ ]N|̂TMXYTaNc]OYORSTNYTRZ̀ N_ZR̂TRiZRTRNhLMNdXZUZYXa_N
c̀RYhOUSo

}~��������(-.���(�.~��.������(�

�Z̀ Q̀RTRNSZ̀ XRTMOaNÔNSTRNUcRYON_Qa]a]MV[_ONaZ̀ NZ̀ hOPOMNwZ̀ ÒdQ_]TRoN
rQ_]TRNQ]YLMNTPNa]ZM]NYMQRSZ̀ McSTNXN�MTaQRSNaZ̀ NVMNdT]sSTUaThQUU]NQMNqa_TMXbN
Z[\ǸOMXRdXZUZYXa_NasR̂XR_TUoNrQ_]TRǸTSNaXRONaORSMT̂UOMNZ[\NcUYMVaVRYOMNVMN
Z[_acNTPN̂X_iY]NZ̀ McSTNhLMNhcYUOMo

�TRZ̀ NaUVPUORSa_OWT]NaUXRYMOMNaXYNcOMNZ[\NdV[_OMgNWcNaXRONa]VUUTRN_OR]OSTN
ÔN̂c]̀OM_TMNZ[\NhQ_]VRYOMoN�RZ̀ N_Z̀ Q̀RTRaNZ̀ McSTNqRRaNXRYONafLOMoN
yVMT̀ Z]NqRRaNST]NTPN�TM]OUNSÒ ÒMNaZ̀ NVMN_̂OMUT̂ZMNhMcRN]TYTUdMQ_TRaN
iSgNSTNQ]YLMNiUUN̂XaaNSTUNTRNTMaVPRXRYNhLMNSTN̂c]̀OM_aZ̀ McSTRNaZ̀ NdMTSSTN
Q]NaXYNXRRORNST]NXRSQa]MXOUXaTMOSTNfZMSdMQ_T]oNyÒ ÒMRONZ[\N̂c]̀OM_TMRON
X̀Ra_OMNRVMXRYaiUUhLMaTURNiUUNcOMNZ[\NdV[_OMNZ[\NXNaUQ]VRSORNwZ̀ ÒdQ_]TRN
Z[\N�MTaQRSoNyTNQ]YLMNV̂TRN̂X_iYONUX̂àXUfLTMNhLMN̂V�]TMNZ[\NSfQMgǸTRNdXSMOMN
Z[_acNiUUNOPǸXRa_ONL̂TMâV̀ RXRYOMoN

���]YVMSaWMZYMÒ T̀RNhLMNpLfTNcNZ[\N�V̂UXRYTcRNa_ONhQUUhLUfOaoN
���bUORSa_OWTRNa_ONQ]̂T[_UOaNiUUNYOYRNhLMNMT_MTOiZRàLfUXY\T]TMNQ]ORN
OPNdXZUZYXa_ON̂VMSTRNWĉTM_OaNRTYOî]o

���(������(

�MQRŜOPRT]NVMNTRN̂X_iYNRO]QMMTaQMaNZ[\NTRNSTUNXN̂OPRT]aN_MT]aUZWWoN
�MQRŜOPRT]NdXUSOaNÔNRTSTMdLMSNaZ̀ NYcMNRTMNXǸOM_TRNZ[\NRcMNRTMNiUUN
YMQRŜOPTR�ZRTRoN�NSTRRON�ZRNVMNOUUON\cUMQ̀ gNWZMTMgNXNfZMSNZ[\�TUUTMN
dTMYN̂OPTRhsUUSOoN�MQRŜOPRT]NMLMNaXYNUcRYaÒ ]NYTRZ̀ NfZMSUOYMTRNZ[\N
dTMYYMQRSTRNhLMNOPNaUQ]UXYTRNMXRRONQ]NXNafLOMgN\ÔNZ[\N̂OPTRSMOYNXYTRoN
�MQRŜOPRT]N_ORN̂OMONRcYMON̂T[_ZMNTUUTMN�TMON]QaTRNcMNYÒ ÒU]NdTMZTRSTNWcN
QWWdsYYROSTRNZ[\ǸV_iY\T]TRNXNYMQRŜOPTRUOYMTRoN�MQRŜOPTRiUUYcRYTRN
XNwZ̀ ÒNVMǸs[_T]NYZSNZ[\NTRNÔN|̂TMXYTaNa]LMa]ONhLMT_Z̀ a]TMgN
zUROMWaa]ML̀ T̀RgNULWTMNXNa]ZM]NaTPNQRSTMN\TUON_Z̀ Q̀RTRoN�̂OUX]T]TRN
WcNYMQRŜOPTRN_ORNWĉTM_OaNÔNaOU]̂OPTRXR]MVRYRXRYgNfZMSdMQ_gN]MOq_gN
T�WUZO]TMXRYNZ[\NhLMZMTROSTNZ̀ McSTRoN

���Z̀ Q̀RTRNa_ON̂TM_ONhLMNOPNzUROMWa]ML̀ T̀RNqRRaN_̂OMNaZ̀ NMTaQMaN
hLMNhMÒ iSTRoN
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VBD?=@NJM?=F?ICJAB<K>BDKQ=

aL@@?=DL@@YJ=EVVUH>=̀HA>?=b<KC><cHJ<=F?ICJAB<K>BDK=L]U=U?>=ACV=B=K>C=<KH>>C=
?F>BJJBJM<L@>NACJ=deHcC=N[=fSFVBJMCNJgaHAACNJ=L]U=RVJ?>T<NJhQ=iC<<?=S>=B=<BJ=
KY>=YTTACV?AC=B=<?@@?JV?MK=jk=<KW]DCJ=F?ICJGH>CDL@<KC>=@CA=̂NAC=WKl=L]U=
M>YJAF?ICJQ=̀C=D?>K?=m̀K?KY<DV?<<JBJM=F?ICJm=B=D?TBKCV=mnBVcHDF?VBKCK<JL>@C>=
L]U=?JA>?=@BVcHG?DKL>C>mQ=nNV<SIJBJM?>J?=B=CJVBMUCK=@CA=F?ICJAB>CDEFCK=
GH>=DL@@YJCJ=S>=?I=?VV?=N?>J?=L]U=aL@@?̂YDKCJ=<D?=YTTJN=MLA=DC@B<D=
L]U=CDLVLMB<D=<K?KY<=EVV=N>=OPOo=L]U=?I=?VVK=M>YJAF?ICJ=<D?=̂B̂CUNVV?=MLA=
DF?JEK?EF=L]U=MLA=DC@B<D=<K?KY<=EVV=N>=OPOjQ=9pC>=ACI?=TN̂H>c?<=CJ=JW=
GH>F?VKJBJM<]WDCV=@CA=JW?=@NV=L]U=NKMS>AC>=<L@=DL@@YJCJ=ACVFB<=MCJL@GH>=B=
<?@FC>D?J=@CA=F?ICJ>NACJ=GH>=N?>J?Q

fL@@YJCJ=U?>=<DWVABMUCK=?I=<SDC><KSVV?=?I=@BVcHDF?VBKCK<JL>@C>J?=GH>=F?ICJ=
YTTGWVV<=L]U=JL>@C>J?=<D?=B?DI?<=FBA=?VV=TV?JC>BJMQ=nBVcHDF?VBKCK<JL>@C>J?=
MSVVC>=GH>=AC=jk=F?ICJGH>CDL@<KC>=<L@=qJJ<=B=aL@@?=DL@@YJQ=rCJL@=
CI=?DEFK=EVV<WJ<?>̂CKC=<D?=DL@@YJCJ=FC>D?=GH>=?I=MSVV?JAC=GH>C<D>BpC>=
GHVc<=L]U=?I=@BVcHDF?VBKCK<JL>@C>J?=YTTGWVV<Q=s@=G>NML>J?=DL@@C>=B=EABMK=
<DCAC=B=TV?JC>BJM<T>L]C<<CJ=S>=@W]DCK=FYJJCKQ=fL@@YJCJ<=@CAVC@<D?T=B=
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AC=ABtY<?=YK<VSTTCJ=FB?=A?MF?ICJ[=@?>D?FF?IJBJM=L]U=?JJ?J=WK?F>BJJBJM=
B̂A>?>=L]D<N=EVV=?I=JL>@C>J?=<N=<@NJBJML@=D?J=DL@@?=?I=YTTJN<Q=
rCJL@=AC<<?=<?@?>̂CKCJ=MCJL@GH><=N>VBMCJ=NKMS>AC>=GH>=FN>?=F?ICJA>?M=
L]U=B=<VYKSJA?J=aL@@?̂YDKCJQ=iCI?=S>=CJ=<KSJABMK=TNMNCJAC=T>L]C<<Q=
uKMS>AC>J?=<TSJJC>=G>NJ=?JVSMM?JAC=?F=FNK@?>DC>[=HFC><FS@JBJM<WKL>=L]U=
GH>A>HcJBJM<A?@@?>=EVV=<K>ND=L]U=G>BVYp<VBF<NKMS>AC>=B=?J<VYKJBJM=EVV=F?IJCJQ=
vN=<N=<SI=D?J=@?J=<C=F?ICJ>NACJ<=NKMS>A<T>LM>?@=<L@=DL@@YJCJ<=<KH><K?=
V?JA<̂WMA<T>LcCDKQ=iC=U?>=L]D<N=̂S>BJM=TN=V?JA<D?T<JBFN=L]U=̂CUHFC>=
AS>GH>=<WJVBMMH>?<=B=HFC><BDK<TV?JCJQ=9J=?JJ?J=?<TCDK=S>=?I=NKMS>AC>J?=
L]D<N=MH><=GH>=GH>̂SI>?A=F?ICJDF?VBKCK=L]U=@BJ<D?A=HFC>MHAJBJM=FBVDCJ=B=
<BJ=KY>=D>SF<=CJVBMK=F?ICJAB>CDEFCKQ=wW=CxTVL?KC>BJM=GN>=BJKC=UCVVC>=̂BA>?=
EVV=GH><S@>?A=F?ICJDF?VBKCK=CJVBMK=<?@@?=V?M<EpJBJMQ=_L>K<?I=?>̂CKC=
@CA=NKMS>A<T>LM>?@@CJ=<D?=GYVVGHVc?<=?F=DL@@YJCJ=MCJL@=BJKC>JK=
?>̂CKC=L]U=MCJL@=F?ICJ>NACJQ=fL@@YJCJ<=F?ICJ?>̂CKC=<WJVBMMH><=TN=
yyyQF?ICJ?KV?<Q<C=<L@=S>=CJ=D?>IcSJ<K=G>?@K?MCJ=B=<WpC=?I=VSI=DYJJ?=
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@SJJB<D?J=<CA?J=VNJM=EA=EVV̂?D<Q=XBA=U?FCK=VBMMC>=̂NAC=B=JL>>=L]U=<HAC>=
ĈK?AC=<K>?JASJM?>=@CA=@W]DCK=VNJM=UB<KL>B?Q=\J<T>SJMK=B=LAVBJM<V?JA<D?TCK=
VBMMC>=FNK@?>DC>=L]U=@L<<?>[=NDC>ULV@?>=L]U=@BJA>C=K>SA@BVcHC>[=M>?FUHM?>[=
@S>MCVM>?F?>[=?VV|C>=L]U=TBVCF?VV?>Q=iC<<?=V?JA<D?T<CVC@CJK=S>=FBDEM?=GH>=
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_@EK;HDE<;@DC<:678K8@6;8;>?@JGD7?<8@6E6;8<J8C>SSB;6;F8;>??8>S8̀=G??6@a
>̀?H6APF8<JJKC6?8O?I;8>J<;8A6DC?KJ;<8S9;D76?T8bG?89J6?HI?8E6?<;8K8S6?8D<;@KH<8
=>?@<?76?F8>LQ8S<?C6;8Q<?8O9E=<C7EKH6;8;IH>78EGH?68A9?@KHQ67T8

cdeR6?D>S8=>?@A?BCDS<?C6;8G?8<J8;<̂>;6EE78K;7?6DD68DC<86f:E><76?K;H8K8
S9=EKH<D768SI;8B;@JKC<D8:I8@6;;<8S<?CT

ghiijk4jihjl3gm*nlmo/2,m/p2ihg3gmhm42g.+qm*nlm
j+o4*1+r,34

sKEEHG;HEKHQ676;8̂EE8;<7B?t8>LQ8H?9;>S?I@6;8G?8JKĈH8O9?8<N8@68DC<8OPEE<8
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u9?8<N8DGC?<8C>SSB;6;D8<EE?<8JKĈH<D768;<7B?7P:6?8DID>S8D7?<;@G;H<?8>LQ8
IEH?GDG;H<?8C?GJD8@G?O9?8?67?GN>S?I@6;8D>S8DGC6?D7GEE6?8<N8H?B;@<8J<N6;t8
>LQ8E<;@>S?I@6;8C>SS6?8<N8�;;<D8CJ<?T8u9?8;<7B?EKH8B7A?6@;K;H8<J8@6DD<8D68
C<?7<;8yU>S:6;D<̂>;D>S?I@6;8>LQ8?67?GNJGH<?8O9?8;<7B?yT

3/*0�0g31g)k40g3+

6̀H?6::6786C>DPD76S7=G;D76?8C<;8D<SS<;O<N<D8D>S8@K?6C7<86EE6?8K;@K?6C7<8
:?>@BC76?8>LQ87=G;D76?8D>S8;<7B?6;D86C>DPD76S8H6?8SG;;KDC<;8>LQ8D>S8
AK@?<?8̂EE8JI?8JGEOG?@8>LQ8EKJDCJ<EK767T856DD<87=G;D76?8H6;6?6?<D8H6;>S8SI;H<8
>EKC<8:?>L6DD6?8K86C>DPD76S6;T8�6HE6?K;H8<J8E>C<ECEKS<78>LQ8J<N6;�9@6;F8
DCP@@8S>786?>DK>;8>LQ8QGRKH<89J6?DJGS;K;H<?F8;6@A?P7;K;H8<J8HKRKH<8

130 ( 231 )



���

�
���
�
�
�
�
		
�
��
��
�

���������������������������� !��"#$$���#$$%��&'&'���&'('

)*++,-./012)*++,-./012

34566173456617

)8771/89:2;1)8771/89:2;1

3*6;1-<3*6;1-<

)*++,)*++,

=/,69=/,69

>?2,69>?2,69

@456.9@456.9

A?57:1A?57:1
A41?:1A41?:1

B,?+8B,?+8

>6?8C>6?8C

D2216.9D2216.9

EFGHIJ

KF
LL
HIJ

):??,M):??,M
)*++,)*++,

@,-*?4.2;@,-*?4.2;

N

OPQRSTUVWXPTUPQYZ[ST\P]̂\YSWY_WẀ_aVY\bcY\TVWdY
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3455467488696:;
<=>?@9A8@BC46;DEDE
FGHIJKLMJNOPQHQRSIRHTRUGHIVIKNPQWHRXYZRJMIPMHVKJLMRWXL[\HQMRJX\RIHWXVUIRWHQRUQJLGSIWPRO]QVJKL̂VPR
[MGHYLOKQVHQR_HMIS̀PQWHR\PILaRXYZRGPTHQPQGSQWQKQVHQRKQX\RLX\\[QHQJRVHXVIPbJLPRX\I]WHcR

dKWReIP\MPVPQWHMRPGRHQRQfRUGHIJKLMJNOPQRZPIRgX\\PRLX\\[QRPQGSQMRJKVRPGRHQRNOPQJMIPMHVKRJX\R
GKJPIRN]RKQIKLMQKQVHQR[QWHIRNOPQNHIKXWHQhRJfiHMRSIRPTR_fVVPRHTRZ]OO_PIMRXYZRPTIPL̂GMRJP\ZSOOHR\HWR
[MV]QVJN[QLMReI]QRLX\\[QHQJRGKJKXQRXYZR_HbQMOKVPReUI[MJSTQKQVPIRXYZRLGPOKMHMHIcR

jklmnoploqrs
tuvwxyz{|}x~|}�z}�w��x�|�x�y�x�z���}�w��x�|�xw���}�|�x��w��x�z��}�������|}�x����������}�x
���x��z}}|����}�|���x

tuvwxyz{|}x����w��x���x������|}��x}|���y�x���wy���|x��z�|}x���x�z��}�|}�x�z}xywxyz{|}x
������}xywx�|����w��xyw�������z��|�x���x���|}��x�z��}�|}x�|�x����������}���z}�x�|�x
������������xwx�|����w��xyz}�|�x���x��}���z}|}�x

tuvwx�����|}�}x��x��x������x��}�z��x���x��}z���x�|����|��|xwx��}��|�w����x����|��y�}����z}�x
�z�|�x��}x��x����|}�x��}���z��w���}��x��}x������wy�x�|}yw�|�x}|�}|�����x������}�x}|����|x
����x�}�����x�|��|������w���}x��x|�|}�wx���x��w��������w���}�

tuvwx|�|}��}zy�}x|�x�}|��x�������x������������x���|xwx������|�x���x�|��|�x���xwx�|x
��w��x�������|��}���x��}x��x�����x����x|�|}�}����xwx����x��|�|�x�yx�wy|�x���x�����x����x
��}���z��w���}x��}x���w��x���x�w����z��w�x������}�|��x

tuvwx��y|����}x|�xw��}���}����}x�yx���|������|}x���x��}��x��������x���x�z��w���}�x�����x���x
yw����}x���x��}x�|�x��}���y�x��x���x�����x���x}�}�x�w�x��|xwx����z��|��x

tuvwxy|}��}x��}x��x~|}x��������w��|��wy�x��}|����x���x������}x�|�����w��|��x
����|�|���}����x|����|}��xwx������|��x

tuvwx�����}x���x�������z���}x�|x�}���x��}��|�x���x����}�w���|}��xwx��������|�x��}x��x���x
��������|��xy��|��������|x��}�����x����w��|�|}��x���x}|�}|����x����x����w��|�|}��x��}x
���}x���xyz{�|}x��x�y|}�|y��x��}~���x���x��}w��x�w�xwx��������|��xvwx���|}xy���|�x��x�����x
���x�����x�|}yz}�|��x

tuvwx�����}x������y����x����}�|��}x��}x��x��}�}���xy��|�x�����}���x���x��y|����}x|�x
����|�x�yx���}x���x������x�y|}�yz����x����z��w���x��}x��x������x�|�x����z���x���x
��w����}z��}w��|��x�����|}�x

tuvwxyz}��}x��y|��x����|��x����}|��x��|}��������|�x���x����w���}��x��}x�������|x
�|�|}����|}�x��x�|���xyz}�|�xz}x����z}�w��x}|��}�|}x��}x������|��x��}���yw�|��x

tuvwx�|�����}x�����w��x���z}�|}x�|�x�����x��x�|��|�x���x�����w����xyz}�|��x��x��}�x���x
�|�x�w��x����}�w��x��}���z��w���}xz}xy�}�����x�z����x��}xz������|��

tu�����x������x|�|}��}zy�}x�y�x�w�yz}�w��x���x����w��xyz{���|x�z��}�|}�x�|��xw��|�z}x��x
������|�xyz{|}x~|}�z}�w��x�|�x|�x�z��}�������|}xwx���}�x�������|�|�x�|���|��|x�yx
����������}�x���x|�x�z��}�������|}xwx��}}�x�������|�|�x�|���|��|x�yx��z}}|�� �z�w|�x

¡¢£¤¥¦§̈¢£©
ªOPQLPIMPQRGKJPIReUISQWIPWRXYZR_K_HZ]OOHQR\PILaRXYZRGPTHQPQGSQWQKQVR[QWHIRNHIKXWHQReIP\R̂OOR«¬¬cR
®X\\[QHQJRJMSOOQKQVJMPVPQWHRKRXOKLPReI]VXIRbQQJRIHWXGKJPWHRKRIHJNHL̂GHRLPNKMHORKRUGHIJKLMJNOPQHQ̄R
WHJJPRJMSOOQKQVJMPVPQWHQRZPIRXiPRHQRN]GHILPQRN]ReUISQWIKQVPIRPGR\PILaRXYZRGPTHQPQGSQWQKQVHQ̄R
GPIeUIRWHRJLPRJHJRJX\RHTRLX\NOH\HQMR̂OORNOPQLPIMPQRGKWRWHQQPRMfNRPGRNIUGQKQVPĪRJP\MOKVPR
JMSOOQKQVJMPVPQWHRbQQJRSGHQRJP\OPWHRKRHTRLPNKMHORLPOOPMR®X\\[QHQJRJP\OPWHRJMSOOQKQVJMPVPQWHcR

°UISQWIKQVPIRJX\RLX\\[QHQRJHIRJX\R\U±OKVPRN]ROSQVIHRJKLM̄RHiHIR«¬¬̄RIHWXGKJPJRN]RLPIMPQR
g]QVJKL̂VR[MGHYLOKQVJJMIPMHVK̄RWHQQPR\KO±U_HWU\JRKQMHR[MPQRGKJPIRJQPIPIHRN]RNXMHQ̂HOOR[MGHYLOKQVR
HiHIR«¬¬c
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s

tuvwxvyzv{|}~}

� � ����

���������

����������������������������������������

��������������������
����������

����������������
����� �������������

¡������������

¢���������£������������ ¤�������������¥��������

¦£�§�����������¥�������� �����������������

������������������
§�����������

¤���������������
�̈����̈£��£�����
����������

©�§�������������
§�������

����������������
�£���������������������

¦£���£̈���������

ª���������

«�����������������

¬������£���������������¥¥���

��������



������������������
��£����������� ¬������£���¥¥���

®������¥����

��¥�� ���������

¢��¥��������̄��

��������������
�����§���

       

       

       

       

       

       

������������
����¥¥�������������

t°±²³±́µ±¶·̧±́±²¹·

¢���������£��
�¥����������������

139 ( 231 )



�

�
�
�
�
�
�
��
���
��
�
	

�
�
���
���
��
�
	�
�
�
�

���������������� !��"��#�$��%&!�'())$�"())*��+,+,-�.��$�$�/���0��1&"(�� "� ��2 �"!������

3456789:8:;<=9<>=:?@A7B?4:<CDE46=?4<8<E>=:6=7D=:

FGHIJJKLMNOPQRMSTHONGUMSQ
VWXYZ[\]Ŵ]_̀WaYZWbcdce_̀eWf\agdd_]̀[hiZc̀e_WjWkhiif_e_WXlZ̀jd[\lmm][nWoep]WdlmmeZWXZli[\W
qhii]Wr]i_sWqhii]Wte_\ZfiWhûWvwlZZè[Wte_\ZfinWVẀe_W_hZZ]Wkhiif_̀eme_Wbm]_eZ]ZW
khiif_e_W]pWhiZc̀e\WvwlZZè[Wxc_d]ZsWiemm]_ẀeWac̀]WhZ\eZ_]WvwlZZèWhûWvhZdeagWamjZW_l[\]W
[\YZZeWf\agdd_]̀[hiZc̀enWxj̀]ZeWXYZe[mc[Wah[\l̀eZWagdd][WbcWepWij_̀eWhiZc̀eW_hZZWhûWY[\eZWhiW
yf\[ahZd[khm]_sWmjk][cWbcWepWhiZc̀eWzl[\eZWhiWxl[\kf[\zlde_WjW_hZZ]WvhZdeagnW{ze_WjW|m_]ZbWjẀe_W
[ỲZ]Wkhiif_̀eme_WXYZe[mc[Wf\agdd_]̀WièWah[\l̀eZn

}SQ~NLP�SGNOPQRMS
VẀe_W[ỲZ]Wkhiif_̀eme_WXYZe[mc[W]pWepW_gpWzeZk[]î e\[hiZc̀eWf\zeukm][Wiemm]_W�]miYzlde_WhûW
ih\hZzlde_sW��nW

OP}LKM��KJTG���T�UGGLQST�KMFNGQ�
xeZk[]î e\[hiZc̀e\WXYZeẀep]W�]_jk[W�edemaZfkWbek][Wf\W[hiWzeZk[]î e\[hiZc̀eWièWmlp]ZeW�jukeW
[\YZ]_̀e�Wj_̀f[\ZjWbcWdZf_̀W]zW_lẐe\e_W�mmWae�_\mjdWah[\]̀[aeagddem[enW

}SQ~NLP�SGNOPQRMST�TJQ�KLTKUQ�KJLQ
VW|m_]Zb[hiZc̀e\WXYZe[mc[WzeZk[]î e\[hiZc̀eWXYZWdZY_]W_lZj_d]ZsẀep]WiYwmjddYZWgpeZmjd]ZeW
]_b][[_j_d]ZWXYZWf_jzeZ[j\e\[WaêhzWhûWXYZWe\]ameZj_dW]zWdZY_]WzeZk[]î e\eZWj_hiWaZ]_[ûeZW[hiW
b][[]ZWhiZc̀e\[WbZh�mn

}SQ~NLP�SGNOPQRMST�TH�RTKUQ�KJLQ
|pW]_zl_̀]Ŵ]ze\[WZe[fZ[eZWk]_WdYZ][WbcWic_d]W[lpWhûWe�\eZ_]Wh̀mj_d]ZsWZe_j_d[zeZkWemmeZWkZ]�zeZkW
k]_Wz]Z]WXZ]i�̀]WiYwmjd̂e\eZWXYZŴcmma]Z]sWkhiieZ[jemm]WzeZk[]î e\eZ

QSN�S~GT~FNG�OK
VW�h_e_W[hiWhiX]p][W]zWye[bek\Wkf[\�h_W[k]Wj_de_W_gWah[\]̀[aeagddem[eWemmeZW[]î lmm[zjk�dWXf_k�h_W
�mmkhii]nWVẀe\Wf\bek]̀eWhiZc̀e\WzjmmWkhiif_e_W�mmdh̀h[eWZjk[j_\Ze[[eWkf[\�h_sW[hiW[\ZlukeZW[jdW
XZc_Wkf[\e_WhûWfbbW�mmW��sWde_hiW]pWaez]Z]Whe�bmh]\eZ]̀eWkf[\hiZc̀e_WhûWXZj]Wf\amjuk]ZWjWhiZc̀e\W
_lZi[\Wkf[\e_n

�UKNIKNOPQRMST�LKMNHIJM
VŴl_[g_[hiZc̀eWm]_̀[agd̀W[k]Wj_de_W_gWah[\]̀[aeagddem[eW�mmkhii]WhûWwhZ̀aZfk[XYZe\]d]_̀e\W
hûẀe[[Wf\zeukmj_d[aêhzWbZjhZj\eZ][nW�hZ̀aZfk[i]Zke_W[k]WXhZ\[]pW]_zl_̀][WXYZWbZh̀fk�h_W]zW
mjz[ièemsWZcz]ZhZWhûW]_̀Z]Wekh[g[\ei\wl_[\eZnWoe\WlZWlze_W]zWzjk\W]pWm]_̀[k]be\[W[\Zfk\fZWièW
bm]\[Wlze_WXYZWhaZfk]̀eWg\hZW[c[hiWzc\i]ZkeZsWk]_\�h_eZsWaf[kjd]WldhdZl_[eZWhûWaZg_sW\Zl̀ijmwYeZsW
ajh\Zl̀hZsWamhii]_̀eWzldZe_]ZsWi]Zkzld]ZWhûWdZY_]WhaZfk]̀eW[\ZckWXcZWXhZ\[lp]W]pWf\zeukm][WXYZW]pW
[lkeZ[\lmm]Wm]_̀[k]be\[Wekh[g[\ei\wl_[\eZnW{ze_W[jk\mj_weZW[k]Waez]Z][nW

S~O�OJ�N~T~OQQ�MOQ
�YZW]pWYk]Wm]_̀[k]be\[Wz]pe_̂cmm]_̀eWXYZicd]sWYk]WiYwmjd̂e\eZ_]WXYZẀwfZWhûWzl�\eZW]pWXYZ�gp]W
hûW[bZj̀]W[jdWjWm]_̀[k]be\W[]i\WYk]WiYwmjd̂e\eZ_]W�mmWZekZe]�h_W[k]ẀeWdZY_]W[\Zcke_WjWm]_̀[k]be\W
f\Yk][WhûW[]ii]_ml_k][nWVWbm]_e_W�__[WXYZ[m]dWbcWl_̀Z]̀Wi]Zk]_zl_̀_j_dWXZli[\W]zWwhZ̀aZfk[i]ZkW
[hiWmjddeZWjW]_[mf\_j_dW�mmẀjke_sWldhdZl_[eZnWoep]WXYZW]pWXcWe_W[]ii]_̂l_d]_̀eWdZY_Wj_XZ][\Zfk\fZWjW
m]_̀[k]be\W[hiWk]_Wf\zeukm][Wzj̀]ZeWYzeZWkhiif_dZl_[eZ_]n

KLGFQQSNSQ}LG
VW\]k\WièWe_WYk]̀WaeXhmk_j_dW[cWYk]ZWhuk[cWaêhze\W]zWg\hZWXYZWZekZe]�h_WhûWajhmhdj[kWic_dX]m̀nW
�hiif_[\gZem[e_Ŵ]ZẀlZXYZW[è]_W����Ŵ]�W]iaj�h_e_W]pW[lkZ]Wi]ZkWXYZẀe[[]Wj_\Ze[[e_nW
qlibmjd]WhiZc̀e_WXYZẀep]Ŵ]ZẀlZXYZWbek]\[Wf\WjWkhiif_e_[W�]\fZijmwYbZhdZ]iWhûWj_XYZmjz][WjW
YzeZ[jk\[bm]_e_nW
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3456789:;<48945=>?78
@ABBCDEABBFGDHCIDJKLMFNCNDCODJAIPCMMDCQDGCNFIIKLFILKIDQRSDKTUMACNKIRGVDLECDJCMCGLKICLWD
XQKILRENLUMCGKGDUKECIDFNDNQYDLAINKILDEABUKGLCZAGLABIYSKG[DABQCGSMRGVLEABUKGLCZAGDA\HD
]̂IJ_OIRGVLEABUKGLCZAGWD̀BQCGSMRGVLEABUKGLCZAGD_IDABIYSKGDS_IDBCIECGQ_GSGRGVKGD_GSICLD
]̂IDCOD̂ECDSKDKEAMAVRLECDA\HDMCGSLECULB_LLRVCDEQCMRNaKIGCWDb̂IJ_OIRGVLEABUKGLCZAGD_IDJKcGNMRVCD
GCNFIdDKMMKIDIKEIKCZAGLABIYSKGDS_IDEQCMRNKNLĤeCGSKDYNV_ISKID]̂IDCOD̂ECDSKGDJRAMAVRLECDBYGV]CMSKGD
A\HDCGSICDKEALfLNKBNe_GLNKIDECGDFP̂ICL[DZMMDKTKBUKMDVKGABDFNQK\EMRGVDCQDQKVKNCZAGDRDUCIEABIYSKGD
A\HDRGABDRSIAOLCGM_VVGRGVCIWD

gh7=9hi58<8j945=>?7
kABBFGKGDHCIDMYZNDVKGAB]̂ICDlKICDSKNCMeKICSKD̂QKILQ_BGRGVLECINKIRGVCIDCQDm̂eKDYDBKSD
XGGKIFULJ_\EKGWDbMKICDLN̂IIKDABIYSKGDGAIIDABD@ABBCDN_NAINDECGDRDĤVIKDFNLNI_\EGRGVDEABBCD
COD̂QKILQ_BBCL[DJYSKDCQDHCQKNDA\HDCQDĤVCDl̂SKGDRDm̂eKYnXGGKIFULJ_\EKGWDXQKILQ_BGRGVCIGCD
RDCGLMFNGRGVDZMMDQCOKGSICVKGDJKIAIDRDQRLLCDQ_SKIM_VKGDUYD̂ECSKDQCOKGFNLM_UUDĤVIKDFUUDRD
QCOKGLfLNKBKG[DFNCG]̂IDEABBFGVI_GLKGDA\HDSKLLCDJKĤQKIDYNV_ISCLDS_IWDb̂IDCODBRGLECDUYQKIECGD
G_IDQCOGKNDQ_MDGYID@ABBCDEABBFGDHCIDQRLLCDABIYSKGDUKECNLDFNDLABDM_BUMRVCD̂QKILQ_BGRGVLfNAIW

og=?=gp8<8j9?:55:=qog=q?:jh:;;78
m̂eKDYDCQIRGGRGVLABIYSK[DLABD_IDKODIKMCZQNDMRNKNDQCOKGSICV[DLECDHCGNKICDLNAICDl̂SKLNAUUCIDA\HD
]̂IAIKGRGVCIDLABDEABBKID]IYGDLYQ_MDN_NAINKIGCLDSCVQCOKGDLABDMCGNJIFEKNLDBCIECQQCOGRGVWDbMKICD
BRMeAGKIDEFJREBKNKIDQCOKGDJKĤQKID]̂ISÎeCLDRDCQIRGGRGVLABIYSKNWDXQKILQ_BGRGVCIGCDRDCGLMFNGRGVD
ZMMDQCOKGSICVKGDJKIAIDRDQRLLCDQ_SKIM_VKGDUYD̂ECSKDQCOKGFNLM_UUDĤVIKDFUUDRDQCOKGLfLNKBKG[D
FNCG]̂IDEABBFGVI_GLKGWDrKOCDEABBKIDCOD̂ECDRDNCENDBKSDEMRBCP̂I_GSIRGVKGWDb̂ISÎeGRGVLYNV_ISKID
EI_QLD]ICB]̂ICMMNDRDFUULNÎBLDMRVVCGSKDEABBFGKIDA\HDLYDG_ICDE_MMCGDLABDB̂ eMRVNWDsDLRLNCDHCGSDECGD
]̂ISÎeGRGVLSCBBCIDA\HD̂QKILQ_BGRGVLABIYSKGDFNGfOeCLDRGABDEABBFGKGLDVI_GLKIW

ti89u8945=>?7qqvqqtgj:q5:=<8:q8:;w=hi=?78
sGABDSKLLCDABIYSKGDLECDĤVCDGCNFIQ_ISKGDQ_VCDNFGVNDA\HDQRSDEAGlRENDBKSDCGSICDRGNIKLLKGDLECD
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RGGK]COCIDSKDCMMB_GGCDJCSDLABDcGGLDRD@ABBCDEABBFG[D@ABBCDGAIICDLNICGS[DmCJAdABIYSKNDLCBND
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MKEdDA\HDFUUQ_TNABIYSKGD]̂IDcLEWDbIRMF}LMRQDA\HDIKEIKCZAGDRD]AIBDCQDQCOKGLUAINKI[DcLEKDA\HDJYNLUAIND
BYLNKDNCDH_GLfGDZMMDABIYSKNLDGCNFIQ_ISKGWD�CGSN_EN[DBFSSIRGVDA\HDCGSICD]fLRLECDLN̂IGRGVCIDLABD
UYQKIECIDJAOKG]̂IHYMMCGSKDFNV̂IDHANDBANDSKGGCDBRMêW
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�URMMQCOKGMKSGRGVKGDUMCGKICLDMRVVCDUYD\RIECD~�DBKNKILDSeFU[DNQYDL\HCENDUMCGKICLDRGABDEABBFGKGD�S_ID
IKLKIQCNKND_GSICIDIRENGRGVDUYDUMCGECINCG�WD�CIECGLUIYEKND]IYGDfNCGD_IDJKVI_GLCSDZMMDSKLLCDL\HCENW
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GLEZKOBMDCEIP̂MOJC��̂EMĴBXORCLYNCDMVJJB̂BUDMIUIBGOB�kCGVRCGOCVHOBCK̂JXTSOGTKD_

�������������
hLKKICELKKZBCSORTRDCIHCO\C�ORMIJCR̂ED̂BMRODDOBkCHVRGOSODER̂HB̂BUCLYNCKLmHOR̂BUCQMORUODĈCD̂BC
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PQHOREIBCPQCR̂ED̂BMRODDOBCJVBUDMCKTXĴUMCDEICZBGĤEIDkC[TRCGOC[IJJCELKKZBOBCDO\CR̂DEC[TRCPQHOREIBCmJJC
[TJXGCIHC[TRVBGRIGCKIREjCLYNCHI\OBIBHVBGB̂BUkCNIRCGOBBICK̂B̂KORIMDCUOBLKCGOCDMVJJB̂BUDMIUIBGOBC
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KLMNOPNQRSTRUVMWTTWVNXYUOMZN[\N]]̂_NẀNTSONZabWMSOTNUWcOdbVNObNeWUNRNZYOUfLMTYOcWVNfLMWTYOcUON
WgZYhOVWMRUcWUiNjOMNShkklUWUNOMmWVOVNdYYTOkkOUTNkWeNnopqoQrsNRNplUeNfMOkNSMObNhtjNMRSVYRÙWMNfLMN
eWUNfLMWTYOcUONWgZYhOVWMRUcWU_NubWMTRSVTZYOUWUNjOMNShkZYWPWMOVTNkWeNeWTTONdYYNlVTVvYYURUcWU_
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nOZRVYWVNMWehbRTOMNRUfMOTVMlSVlMNThkNTVMvtSWMNTRcNLbWMNShkklUWUTNcMvUTWMiNShkklUWUNlPM�tSWMNjvMN
vbWUNLUTSWkaYNhkNcMvUTLbWMTSMReOUeWNTOkOMmWVWNkWeNmaeWNcMOUUShkklUWMNhtjNRUfMOTVMlSVlMvcOMW_
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nOZRVYWVNmWTSMRbWMNbRYSONOUbvUeURUcOMNThkNShkklUWUNmWeLkVNThkNYvkZYRcONRUhkNShkklUWUTNbOPWU_N
qbaNU�ONkOMRUONUOVlMMWTWMbOVNmRYeOVTNRNWUYRcjWVNkWeNu�����iNSOZRVYWVNmWMvPOMNvbWUNhkNRUfLMOUeWVNObN
TVOVYRcONjObTZYOUWMNhtjNOPNShkklUWUNvMNhWURcNkWeN�ObT�NhtjNbOPWUk�UeRcjWVWUNmWVMv�OUeWNbRTTON
TSMRbURUcOMNThkNkWefLMNOPNmaeWNbRUeSMOfViNVvSVWMNhtjNOUUOUNRUelTVMRWYYNbWMSTOkjWVNSOUNM�kkOTNRN
phkkOmlSVWUNbRYSWVNTVMReWMNkhVNShkklUWUTNSlTVbOPWUZYOU_
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UOVlMMWTlMTWM�NnlYVlMkRỲL�NsvMRUcTYRbNhtjNjLcMWNlVmRYeURUc�N��WUVYRcNTWMbRtW�NQWSMWOdhUNhtjNfMRde�N
 UfMOTVMlSVlMNhtjNqWSURTSNfLMTLM̀URUcNbvMeONOPNmWbOMOiNTOkVNRNbRTTONfOYYNMWShkkWUeOdhUWMNZaNRUTOVTWMN
fLMNOPNbvMeWUONmWbOMOTNWYYWMNlVbWtSYOTNZaNmvTVONTvPN

w¡¢�}£¤�z{¥�z�~�y¦§̈z|�}�x�
nOZRVYWVNhkfOPOMNeWUNeWNMRTSWMNThkNmWjOUeYOTNRNkRỲLYOcTd©URUcNhtjNaVWMªUUTNRUhkNShkklUWUTN
cMvUTWMNThkNvMNMWYWbOUVNRNLbWMTRSVYRcNZYOUWMRUc_N«WTTONlVcLMNZYOUWMRUcTfLMlVTvPURUcOMNThkNmWjLbWMN
mWOSVOTNRNeWVNbReOMWNOMmWVWVNTaNOPNRUcWUNbWMSTOkjWVNShkkWMNdYYNTVaUeNThkNSOUNmReMOMNdYYNOPNWUN
kRỲLSbOYRVWVTUhMkNLbWMTSMReT_
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nOZRVYWVNmWTSMRbWMNShkklUWUTNVM�ccjWVTNhtjNSMRTmWMWeTSOZTOMmWVW

{̄z��{�{°���yy�x���̈§�®{¥�z��|y�~z�
nOZRVYWVNmWjOUeYOMNeWNlVkOURUcOMNThkNbvUVOMNdYYNfLỲeNObNWPNfLMvUeMOVNSYRkOViNTOkVNV�eYRccLMNbOeN
ShkklUWUNObTWMNcLMONfLMNOPNkRUTSONMRTSWMUONfLMNeWUNkRỲLUiNmaeWNeWUNmWm�cceONhtjNeWUNUOVlMYRcO_

±9²³:́;:<µ¶·<76̧´́ <

rUeOTVNeWNaVcvMeWMNThkNVOMNkOMSNRNOUTZMaSNRNYOUeTSOZTTSOYONMWehbRTOTNRNLbWMTRSVTZYOUWUNZaNSOMVhMUON
¹sOVlMmOTWMOeWNaVcvMeWMNfLMNSYRkOVOUZOTTURUc¹NTOkVN¹ubMRcONaVcvMeWMNfLMNSYRkOVOUZOTTURUc¹_N
ºbWUNOUeMONTVvYYURUcTVOcOUeWUNªUUTNhtjNMWehbRTOTNlUeWMNMlmMRSWUN¹ubMRcONTVvYYURUcTVOcOUeWUNfLMN
OUZOTTURUcNdYYNWPNfLMvUeMOVNSYRkOV¹NYvUcMWNfMOkNRNVWgVWU_N

»¼sLebvUeRcONSYRkOVOUZOTTURUcTaVcvMeWMNTSONbReVOTNfLMNOPNkRURkWMONTSOehMNZaNUOVlMkRỲLUNhtjN
OUeMONOYYkvUUONRUVMWTTWUiNkvUURTShMTNjvYTONhtjNTvSWMjWV_N

»¼ NeWNfOYYNevMNSYRkOVOUZOTTURUcTaVcvMeWMNkaTVWNbReVOTNfLMNOPNWUeOTVNTS�eeONWUTSRYeNWcWUehkiN
TSONeWPONRNfLMTVNjOUeNTSWNTOkhMeUOVNkWeNUvMOYRccOUeWNfOTdcjWVWMNhtjNlVOUNUWcOdbNZabWMSOUN
ZaNbOMWNTRcNhkcRbURUcWUNWYYWMNUOVlM�NhtjNSlYVlMbvMeWU_N
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YaP_SOeQPO�[PQ_\S̀TeSUQ_aS\�OÎ\S[POeV[PàZQUQ_[SOa[̀f_OPQOeV[PàZQUQ_OTceOd_Oef\S[T̂S_àSOg]_O
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ed[TX\àObf̂Q_XS[O�[PQ_OPQOTQ[STUQOf_}c[PQ[S�O�d[̀PQ[ÔdÔUZ�T̀STQ_OaOSUecTgd_Q[OZS_OY\âaUOTfO
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FGHHRJIJOKLMO]MLHOJeLOMU\KYUJbIMO]QMÒGSKLZS]QMSQMbJUJVIJOUJ]QMOQaIMSU\KScYLJIJSORKSKTYYJUJVdO
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QMKRSTKUMNKMPVMNPWXNLYRSTUMLZPH[VP\HI]SJLLJNMLZPTKWXNP̂LZL_SSKTKUZZ\JRJL̀PaJN\ZMIVJLZHINbRJLPTP

cHNUJdYP̂LUbNP̂NP]SMKVMKRSTKUJKePXfNTUMP̂LdYUUKMRZHINbRJKPVMNPZJLLZPXfJǸP
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�P\MNLMKPWXNPSbKUZT\LTUP̂LfJ[\STKUZZLNMLJUTPfTZMZPJLLPNJZJNfMLPWXNPJLLPYLLNJPUHRZZ]bǸP�JLP_NPJLLP

\HIÎ KMSLPXKZ\JIbSPMLLPUHRZLNMWT\JKPZ\MPSYWLMZPdHNLPWNbKP�HIIMdMKMK̀P�JLLMPdbRJP]bPUN̂KRPMfP

d̂SSJNZLXNKTKUPWNbKPLbUJKPH[VPMfPZ_\JNVJLZNTZ\JNPfTRP�_NKf_UZ\HNZKTKUMNPZMILPfTRPLNMKZ]HNLJNPMfPWMNSTULP

UHRZ̀P�XNPMLLPZ_\JNZL_SSMPMLLPUHRZLNMKZ]HNLJNKMP_KRbPZ\MP\̂KKMPWHNLZ_LLMPNJZJNfJNMNP\HIÎ KJKPIMN\P

XZLJNPHIPIHLHNf_UJKPWXNPJLLPWNMILTRMPZJ]MNMLPUHRZLbUZZ]bǸP�KSTULP�NMWT\fJN\JLPdJVXfZPTKLJPJLLPYLLNJP

UHRZZ]bNPJWLJNZHIPRJLPTKLJPNbRJNP\M]M[TLJLZdNTZLP]bP�HIIMdMKMK̀P�HIIMP\HIÎ KPIJKMNPRH[\PMLLP

RJLP\MKPfMNMP\SH\LPMLLPNJZJNfJNMPIMN\PRbPTKWNMZLN̂\L̂N]SMKJNTKUPIbZLJPfMNMPIY[\JLPSbKUZT\LTUPH[VPJLLP

X\MLPdJVHfPMfP�_NKf_UP\MKP̂]]ZLbPTPWNMILTRJK̀P
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CDEFFGHIJKFJE�LJEMI�MGG�NOLLPEJEF�QDRKJSETER�UVI�MGG�LTEFNM�ITFNJE�UVI�VQJIFQDLETER�TSMR�OWX�T�JGG�

UVIDESIMG�NKTLMG�TEEJYDI�FOL�XJKXJG�ROSM�UVIPGFDGGETERMI�UVI�MGG�EH�YJYHRRJKFJ�TEGJ�JGMYKJIMF�T�

ITFNOLIZSJE[�\J�ZGRDISJI�FOL�IJSOQTFMF�XMI�OWNFZ�JE�GHSKTR�]ITOITGJITERFOISETER̂�QTKNJG�PESJIKDGGMI�

QDRKJSETERJE�UVI�SJ�]IVQETERF]IOWJFFJI�FOL�NME�YKT�MNGPJKKM[�

\JE�UVIDESIMSJ�LMINMEQDESETER�FOL�UVIJFKZF�T�]KMEJE�TEEJYDI�T�SJ�UKJFGM�UMKK�MGG�YJYHRRJKFJ�

KONMKTFJIMF�GTKK�LMIN�FOL�DI�KDL]MS�UVI�DESMLZKJG�LJS�XDEFHE�GTKK�ITFNJE�UVI�VQJIFQDLETER[�_VI�QTFFM�

OLIZSJE�NME�SJG�NIDQMF�HGGJIKTRMIJ�PGIJSETERMI�QTS�NOLLMESJ�]KMEMIYJGJ�OWX�KONMKTFJITERF]IVQETER[�

CDEFFGHIJKFJE�YJSVLJI�MGG�SJG�UVI�UVK̀MESJ�OLIZSJE�NIDQF�QTSMIJ�PGIJSETER�UVI�MGG�YJSVLM�ITFNJE�UVI�

VQJIFQDLETERa�

bcdIDSRZISFFGMSJE�DI�SJKQTF�YJKDRJG�]Z�KZRKDEG�LMIN�FOL�NME�NOLLM�MGG�]ZQJINMF�MQ�FGTRMESJ�
XMQFETQZ[�

bceEOL�f̀DIIJSF�QZERMI�UTEEF�KZR]PENGJI�FOL�YJXVQJI�P]]LDINFMLLMF�QTS�
KONMKTFJITERF]IVQETER[�

bcgJINFMLXJGFOLIZSJ�hMKLVQDRJE�DI�SJKQTF�YJKDRJG�TEOL�JGG�STNETERFUVIJGMRF�
YZGEMSFOLIZSJ�QTKNJG�TEEJYDI�MGG�ITFNJE�UVI�VQJIFQDLETER�YK[�M�DI�NO]]KMS�GTKK�STNJGF�

LV̀KTRXJG�MGG�MQKJSM�QMGGJE[�
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e�tu�COLLM�MERJF�MGG�KDRFGM�ETQZ�UVI�EH�YJYHRRJKFJ�FNM�QMIM�LTEFG�GIJ�LJGJI�VQJI�XMQJG[�

CDEFFGHIJKFJE�YJSVLJI�MGG�SJEEM�ETQZ�T�SJ�UKJFGM�UMKK�TEGJ�DI�GTKKIDWNKTR[�\Z�XMQJGF�LJSJKQMGGJEETQZ�NME�

FGTRM��̂��L�JEKTRG�vwu�x[��GTKK�ZI�y�zz�JEKTRG�euww�OWX�XVRFGM�YJIDNEMSJ�XMQFQMGGJEFGZES�UVI�FGMGTOE�

fMIFJYDWN̂�XMI�YJIDNEMGF�GTKK��̂{��L�JEKTRG�|h}ê�FMNEMF�LMIRTEMKJI�UVI�QTESP]]FGPQETER�OWX�

QZR]ZQJINME�T�SJGGM�GTSF]JIF]JNGTQ[�~OLLPEJE�MERJI�MGG�GTSF]JIF]JNGTQJG�DI��zz�ZI�T�]KMEJITERJE�

LJE�NKTLMGFWJEMITJI�UVI�ZI�y�zz�UVIJUMKKJI�XM�MEQDEGF�T�MEMKHFJI[��DI�EH�YJYHRRJKFJ�OWX�TEUIMFGIPNGPI�

]KMEJIMF�DI�SJG�JEKTRG�CDEFFGHIJKFJEF�P]]UMGGETER�ITLKTRG�MGG�GM�XV̀S�UVI�JGG�KDERIJ�GTSF]JIF]JNGTQ�DE�ZI�

y�zz�JUGJIFOL�XMQFETQZJIEM�NOLLJI�MGG�UOIGFDGGM�FGTRM[��ESJI�yz�{�XMI�euww�OWNFZ�GMRTG�UIML�

FWJEMITJI�UVI�FGTRMESJ�LJSJKQMGGJEETQZ�UIML�GTKK�ZI�y�zz[�\JG�DI�OWNFZ�QTNGTRG�MGG�XM�LJS�FTR�MGG�euwwaF�

NKTLMGFWJEMITJI�TEGJ�NME�YJGIMNGMF�FOL�QDIFGM�FWJEMITO[���JL]JKQTF�MERJI�MLJITNMEFNM�

LOGFQMITRXJGJE�GTKK�|h}ê��OMM̂�MGG�SJG�DI�����FMEEOKTNXJG�MGG�XMQJGF�LJSJKQMGGJEETQZ�NME�FGTRM�LJI�

DE���L�UIML�GTKK�ZI�y�zz�JEKTRG�NKTLMGFWJEMITO�vwu�x̂�[�CDEFFGHIJKFJE�MEFJI�MGG�SJG�DI�KDL]KTRG�MGG�

KONMKTFJITERF]IVQETERJE�MEQDESJI�FTR�MQ�UVIFTNGTRXJGF]ITEWT]JE�OWX�YJMNGMI�YJYHRRJKFJEF�UVIQDEGMSJ�
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f̀WUQ_YORTZWRYbfWOniWYRSQWTbWQR]cYZdTWcOPPgRQUWk]fbYdTWdQWQ̂WiTUWQ_QRWSacSbQUc]TPiQSljW

W
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ghijhklmnjjn�opm�iqrrskhitlhqknm�utklnmtj�nkvhwl�x�ity�z{�rhv|p}tvink~��rm��nk�jqr��m�t��

mhijhklmnjjn�opm�iqrrskhitlhqknm�jit�ji���tj�rql��lw�m�nm�jqr�y�ltwvhwl�itk�opmj��mt�lhvviqrjlnk�

nvvnm�slk�ll|tk�nl�t��tkv�wwkhkwnk~��kv�wwkhkwtm�t��mhijhklmnjjn�opm�iqrrskhitlhq�����������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

tkjnm�tll��nllt�jit�omtrw��h�p�nmjhiljyvtknk~�

ghijhklmnjjnktj�rtmitkjym�i�q u�oskilhqknm�jit�j�inmjl�vvtj�h��n�yvtknm�jqr�syym�lltj�q u�}njvsl�

jqr�ltj�nkvhwl�}vtk��tkktl¡�yvtk¢�q u�}�wwvtwnk�q u�rhv|p}tvink~�£�p�nmjhiljyvtknk�jit�iqrrsknk�

�hjt�usm��nk�yvtknmt�n�rtmitk��k�khkwnk�ltm�u�kj�k�lhvv�¤mtohi�nminlj�slynit�n�mhijhklmnjjnk~�¥nl��m�

�hilhwl�tll�mn�q�hjt�usm�mhijhklmnjjnk�opm�iqrrskhitlhqk�y��nmitj��h��nk�l�kil�nlt}vnmhkw�q u��hvit�

otilqmnm�jqr�}pm�}ntiltj�opm�tll�sk��hit�tll��nmtj�oskilhqk�y��nmitj�knwtlh�l~�¦§yvqtlnmhkw�k�mt�

lmtkjyqmltkv�wwkhkwtm�o�m�hkln�y��nmit�rp|vhwunlnmkt�lhvv��mhol¡�sk�nmu�vv�q u�omtrlh�t�sl�n ivhkw�t��

�njjt�tkv�wwkhkwtm~�

©̈ª�«̈skilhqknvvl�ymhqmhlnmt�n���wk�l¬�¥nl�oskilhqknvvl�ymhqmhlnmt�n���wk�lnl��m�nll�j�ll�tll�opmu�vvt�

jhw�lhvv��n�ymhqmhlnmt�n���wtmkt�slhom�k�nll�lhvvw�kwvhwunljynmjynilh��q u�¤mtohi�nminlj�slw�kwjyskil��m�

195 ( 231 )



���
�

����������	
������������
��������
��	��	�
	������������
��
��������������	�������
�	���
�����

�����
���������
��
���������	������������������������������	�������	������������	��� ����������

����!"#��

$%&'&()'*

+���
���������
������
������������������������������
		���
��������,-./����������0����

1,
�
����-�����.��
�����2���������0�������������������
�����33���4��5��,���5�.
�������6���0��

���������
���,-./0�����
��������
�	�����5	�7�70		���������������5	������		�
�	�������������8�

�����������
���������!�0	���������������	���������������5��7��������59�
	��������0������
	��������


�����������������5���������70		�������������������5�������5	����������������:����

!5��������������
��������������������������5	��������

�

;)(&<=>*?@A*<B&)(C')%='%)DE(BF)<BG*

,��	�����������������7��������
�������������
�	�
��
���������
���
�������		�
�	����H�������
��
	��

����	��������������������5�������5�������	9�����
�������
�	����������
��������8�������
�	���������

��������	���������������
�����������������	��
����!5�����������������
��������
���������	��
����

�������������
�������������
	�����������
������������������
�
	�����������������������8������
��

����
	��	�����7����������
7���
����������
�����������������������+���
��������������������
��
	������

�������������������������
���
�������		�
�	���������+���
��������������������������
��
	���������

�����
	��
����������
�����5�������
���
�����������������
�	�����
����������������0�
����������
�	����

+���
����������������	���������������0��
	�����
����	
������
�5����
�����������

I����
��������������������������
�	���	���������������
�����	�����+���
����������������	�������

������
�	���	�������
�	������������
	���	
��������������
�����
������	������������	��� ��

+���
���������������
�
����������5����
����������������������
�-�������7
����5��-����������������
�	���

���������
�	�
�����
����������	����!5��+���
����������������
�
��������������
�J#-�,���5/�����

1���K4����������	�
��
	������7���	����
��	��	�
	����
���������,���5/���������
��
	���	��	�������
�

7��5��
�	������7��������7�
�����
����������

!����5�����������+���
�����������������
��
	��������7����������7
�
�������������
�	��������

�5����������7
�����
�5��
�	���
����������+���
�������������������5������������	�	�����������������

��70		����������������
��������������
�����
�������

,��	�����������7��5����7��������
�������������
�	����������
�	����������
���
�������		�
�	����

H�������
��
	������	��������������������5�������5�������	9�����
�������
�	����������
�������

�8�������
�	�����������������	���������������
�����������������	��
����

I����
����������75���5�����������5���	�
���������������	�
����	����+���
����������������������

������������������������
��������
��
	���5�������59�
		5�������7�����������������I����
����������

����������
����
����������������������������������
���������+���
�����������������������������

���������	L������
�	���	�������������
�	�����������
��5��������������M���
�	����������!�����
�

5����
������������������������
��������������������,���5����������,���
�����
���������������0��

��	����
�����
�!��������1M���
�	�4����!���
�����������5������5�������
��������������������

����������

196 ( 231 )



���
�

������	
��
����
�������
�����	��������������
���
������
�����	
��������������������	����

�������� !"#$%��&'()&#**&+%+,��
�
�-��.�
�����	
�����
�
�-�
�	�/
��/�������
���������
��������

���.�
���
�����������.������������
���	������0�

123345678489:

;<==:>6?6@==5<5A45:B23C=466487?:DE48?<B6?C=7545:34F:45:B7867:?23:E<?78:3DG=<AH464857:6<==:84?28:F@8:

IJB4=:2IH:B2==4B6<E687K<B:LMNF4:6NA:2IH:M>??O:B23M<5487?P:Q4667:KD8:766:E<?7:CN:H>8:6<==AN5A45:6<==:

B2==4B6<E687K<B:M=<8:KD8:K8736<F7:>6MJAA57F?238NF45:KD8:M2?6@F48:2IH:E48B?73H46?238NF45P::

RSTUVWXYYZ[YSWX\UW]ZV̂_ZYS]̀TUaTWUW]Z

������	
��
����
�������	
��������
��������������
-��	�������
���
�����
-������������������

�.�
�0�������	
��
����
���	
�������	
��������
�����������
��
����
��
������������������.���
��

�.����
��b��
�����/��
��������������������
����0�

cb��
�����/��
�����
�������������
����
�������	�����������������������������
��	��/������
��

�
�����.	
������	�������������
��
���������������	��
������������������������
��b�b����������	�

������������0�

d	
��������
���
��
�����������.��������	��
��
������
�������e
��
��������	
��
���������0�

������	
��
����
������
���	
��������������e���������.�������/����	�����������	�f�-������b�����������

����.���������
���	��������.���������
��0�������	
��
����
����/�������
��������������

��������������
����������.���������������
���������.-����	
���
������������
�������
��������

�
���������0�

��������
�����������.	
������.������/�����gh����/
����	�i	
���
�	�f�����������0�j
�����	�

.�����
���/���b��
�
�����������������������.	
����0�������	
��
��������������������hgh��/���hkh�

�
�����.�
��	�������������	�������
�0�j����������
�����
�
�������
������.�����
�����


�
���
��
���	��
���������/�����	�
�
��	����������/�����0�c��������.��.�
�����	��/�.��b���b��
�
�-�

�
������
�����������
�����	��
�
������/���������
��
�����
�������
�����
���	
��������0�j
������

�������������	��.������
f
��
��������-�����������	��l���-���������
��������
�-���������������	�

�������
��e���
�-�����������
������/�������������������������
����
���.���������������
�0�

������	
��
���������������������
��
�-�����������	
��������
����������
������/��������/
������

����
���	
��	����������������/���b/�
���
�0��

d	
��������
���
����������������������
���	��
���������
�b��
�
��/���������������	���
��

������	
��
�����
�����
���	���������������
���	
��������0�

d	
�	������/
��������.�����mgn-���e���������.�����mgo�����
�������������.�����m����
��
��

�b�����������	
���������������
����������������
�0�������	
��
���
��������
���	�	.����
�
������

��	���������������
���
��
��
�����	�
�������������������0�

123345678489:

pE48?<B6?C=75:qrqr:B23C=466487?:6<==:>6?6@==5<5A45:34F:45:M4?B8<E5<5A:7E:KJ8?64A?C8<5I<C45P:Q4:5J7:

M2?67F?238NF45:?23:K<55?:34F:<:pE48?<B6?C=75:qrqr:=<AA48:7==7:<523:466:AN5As:2IH:IJB4=7E?6N5F:6<==:

756<5A45:45:6NA?676<25:4==48:45:84A<25M>??=<5G4:34F:6@6:687K<BP::

tVYYXuTUvT\SaUuwZ]xW]ZV̂_ẐyuXYZ
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OPQQNRJSJTQQIPIUHINVFGWQHJJHLKSNWQKIXYLSQKUHJNGHZNHINGKLVKI[TIZIPIUSVKLJKN\H[]̂NOPQQNRJSJTQQIPIUHIN

VFGWQHJJHLKSNY[HLSPVJSWQKIHINT[HINGHZNHINVKLJKNSFGN[PSKLNGY_QPÙHJHLIKNJPQQNLHSFLNZTLNabVHQNFàN

VFQQHVJP[JLKXPVN\cdZHNJdUNFàNcRSS]NVFGcPIHLKŜNedZHNcHXPIJQPUNJdUSJKJPFINPNfFGGKNFàNJPQQVFGGKIZHN

SJKJPFIHLNPNe_TLLHZNFàNgQTZPHNGKLVHLKSNSKGJNcRSSQPI_HLhNcRSS̀dQQWQKJSHLNFàNZHNXYLHSQKUIKN

iRWHLabVHQSJLdVHÎNEKLJKIN[PSKLNT[HINHINLKZPHNWdNHINSKGJNJLHNVPQFGHJHLNXLdINZHNcHXPIJQPUKN

JdUSJKJPFIHLIKNfFGGKhNj_TLRWhNkVKLWNFàNeRLQY[̂NlHJJKNXYLNKJJN[PSKN[PQVKNZHQKLNK[NcHXPIJQPUNFàN

JPQQVFGGKIZHNcHcbUUHQSHNSFGNKISHSNQPUUKNSJKJPFISITLK̂NN
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)*++,-./0,012

34/.5,026702.84469448:.2*;<2=,0+/-,-.2>==4/:2/?25;</@.AB26C44AB2*;<2+>DD,0+/55*025/+.2:07-/?6/44268--52

>.=,@/D,2827?,058@.5=4/-,-52=4/-@/0./E234/.5,-26702=,0+/-,-.2>==4/:2</02670.CD48:/.52/..2D,-2

8--,6/../02D,=*-82*;<2.84469448:24/:08-:2/?25;</@.AB26C44AB2+>DD,0+/55*02*;<2:07-/?6/44B25/+.2.84469448:2

670?/08-:2/?2F,0:@0*55B25.,-2*;<25/-D2.8442/-49::-8-:2*;<2FC::-/.8*-E2G,../2</02670.CD48:/.5282@/=8.4,.2

HIJKLMNKOPQRNQRSLMLTH2MONUVWKJUOHXYRKOPQROZ[[\YTOY]ÔYNN_RH̀OaJUObYROc]JLO\YTUNOUM\\OMLP_R̂YUM_LO_̂ OYUUO

>.=,@/D,2.844@*++/-D,2=4/.5,026702>==4/:2</02F,D7+.5249+=48:/2+,D2<9-5C-2.8442:*D/2

?9:670F8-D,45,0B2-90<,.2.8442/@.>,44/2?,0@5/+<,.,02*;<2+,D2:*D2+/0:8-/42.8442*+0dD,-2+,D2

F,FC::,45,2,44,02<7:/2-/.>0?90D,-E2e,68-.48:2=4/.526702.d-:>==4/:2?95.,02*+2f4@900,.2902,g2+,D282h32

Dd2.8445.d-D,.247=,02>.25-/0.E2
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)*++,-./0,012

m.09;@/-260d-20*-D,44,-2?8D2ng,48,?9:,-52F70g/-2.8442@*05-8-:,-2+,D2o>-D/?9:,-2+/0@,0/525*+2

=08*08.,0/.2<>?>D;C@,4-9.282>.5.944-8-:567054/:,.E22

pqrstsuvwxywzts{zx

|}~��|}�|}���������|������}|��}�|�

�����������������������������������������������������������������

����� ��¡�����

¢
���	���� ��
�������������
�������������	��	��������������	�
��������������	����
��	�
���������

�����
������
����������������������������
��	������!����������������
��� � �����
���	�������������

����������
���������£���������������������	���	����	���� ��
�������������	��������
���

��� �����
������������������
����(�

��������
��
�����������
�¤�����	����������������������������������������������������
�������

	��������
������	�����
������������

213 ( 231 )



���
�

������	
����������

����������������������� � �!"#�$���%#���$&���'$����(�)%��������*+��*��#������������������&�������

&�,������!������������-$���'��%�#������������&$$����$&���!"#�$���%#�&��%�����.�$$�.+$/�������&�����

��$$�������&��������!������.+��������&��������$��0 �$+���!������0$%�1�.2����!���&���������3�$�+(�

4	5�6��78�7�9	�7:;
�	<	�
	�
7��

=���!#$&��������$����*"�����.+� ��������&������"���*������*"�������(�>���.&�����%����������������

 ���!#$��$����*"���������*�����*��#�&�������� �.+�$&��(�?&$#����#����&������%����*+�� ���!#$��@�����

�#�$$��"���%��@�!"#�$��!���&�������&����������A�

B�
7��75�7	�7�7�

>���.����%��&�����%��"�$&���&�+����&#��'$������ ������.+��%$$����&���&$$�0���#������&���������� ����

$��(�C�D�*��������'$��������$&#���!#�%��"�$&��+�����#���������.+��*���E��!�� ���������&$$��#�$���!��

.�&�&���#�&�&�����A�F �����'$����� �.�������%�����*�����!�� ��������'%�������#���������#���.+�.$"����

�&��#�&���������' �#���A�G��'��&�&��*&E�..�#�������#����������&$$��&#�&���' �#����.+��*���E��!�� ��������

&���*��������$&#���!#�%��&�����#+��&��������.+��$����(�?&$#����%�*&������&$$�*%���*������#$&�����!��

��#������&����.&#��(�

HIJJKLMNOKOPQ

RNSQTUVVKOQKLKOTWXYOZYO[LWLTQZIJQWLMKQSWOK\MQ]̂_KO\NZQN_QX̀ZWZ\Q]VNLKOWLTQZM̀OZQSKMQN_Q\IJJaLKLZQ

KLKOTWbQIcdQ\VWJNM]VNLQIcdQWLMKQN_QY_KOZW\MZ]VNLKLeQRNSQTUVVKOQ̂MKO_WLLWLTZcKLMONVQfgRhiQẐQdNOQ

WL_̂LNOLNQWQjIJJNQ\IJJaLkQVW\ZIJQWL_̂LNOKQWQY_OWTNQl̀ZN_ZQUTNO\IJJaLKOkQOUMMQNMMQNL_ULSNQ_NVXOWQ

l̀ZN_Q̂MKO_WLLWLTZcKLMONVQWQOKTWILKLeQmLSKOQnopqQTKLIJXYOSKQlrKcIkQ]̂Qa]]SONTQN_Ql̀ZN_kQKLQ

stuvwxyz{z|}y~z�y��{x�~���~w~��}yz�bu��w�{�{��~��{{z~�wyzu~zvv~���{x�~w~����z~w~xz�y|���v~�zu~�z�~

noQJWLaMKOZQ\YOZMOUc\NQMWVVQLUOJNZMKQgRhQIcdQĴ LTNQdNOQ\IOMNOKQ\YOMWSQULQẐeQ�KQLUOJNZMQ�KVUTLNQ

gRhQUOQjaLSQ�aLLKZ�IkQ�NVJYQ�IOONQdNJLKLQIcdQjaLSQ�NZMKV̀c\NLkQ�̂QVWMKQVULTOKQN_ZM̂LSkQJKLQ

XIOMXNONLSKQJKSQ\YOMWSKOQZIJQWQKLQSKVQZMNOM]aL\MKOQWQjIJJNQ\IJJaLQ\NLQaLSKOZMWTNQnoQJWLaMKOkQ

XWLLZQgRhQHU_VWLTKQIcdQgRhQlMNXXNLZMIO]eQQ

Q

RNSQTUVVKOQc̀\KVZMÔ\Q\IJJKOQ]VNLXYOZVNTKMQMWVVQaMZMUVVLWLTKLQNMMQaMY\NZQJKSQ�KTOK]]KMQ

la]KOc̀\KVZMÔ\QXYOQNMMQ�KZ\OW_NQ]OWIOWMKONMQda_aSc̀\KVLUMQWQKLVWTdKMQJKSQSKMQNO�KMKQZIJQjIJJNQ

\IJJaLQSKVMNOQWQMWVVZNJJNLZQJKSQ�KTWILQl\̂LKkQ�ONXW\_KO\KMQIcdQTONLL\IJJaLKOLNeQlMOUc\NLQ

jIJJNb�NVJYQdNOQ_NOWMQKLQXYOZY\ZZMOUc\NQWQZNJNO�KMKMQIcdQLaQXWLLZQU_KLQZMOUc\IOLNQ�[UOOKSbjaLSkQ

jIJJNb�NVJYQIcdQ�[UOOKSbjIJJNQWL_KLMKONSKeQ�KZZNQZMOUc\IOQdNOQVNTMZQMWVVQWQSKMQN\MaKVVNQN_ZLWMMKMQWQ

]VNLXYOZVNTKMeQjIJJNQ\IJJaLQN_ZKOQNMMQNO�KMNQ_WSNOKQJKSQSKZZNQaM]K\NSKQZMOUc\IOQWLIJQONJKLQXYOQ

NMMQXYO�UMMONQXYOQ]KLSVWLTZc̀\VWLTKLeQQQ

Q

�NOL\IL_KLMWILKLQUOQXÔLQpQ[NLaNOWQnonoQZ_KLZ\QVNTQIcdQY_KOZW\MZ]VNLKLQMNOQa]]Q_NSQSKMQ\NLQWLLK�UONQ

XYOQSKLQY_KOZW\MVWTNQ]VNLKOWLTKLQWQWLVKSLWLTKLQN_QSI\aJKLMKMeQ�VNLSQN{{zv~yv�u~x�v~zvv~�Q�NOLQIcdQ

aLTNQ�KdY_KOQdNQLUOdKMQIcdQMWVVT̂LTQMWVVQZKO_WcKQIcdQ]VNMZKOQXYOQVK\QIcdQOK\OKNMWILeQ�Y[VWTdKMKLQNMMQT̂kQ

c̀\VNQIcdQ̂\NQ\IVVK\MW_MQMWVVQSKQXaL\MWILKOQZIJQ�KdY_ZQWQ_NOSNTKLQUOQ_W\MWTMQ�̂SKQXYOQ�NOLZQOYOKVZKXOWdKMQ

IcdQZ[UV_\ULZVNeQ�KMQUOQSUOXYOQ_W\MWTMQNMMQ]VNLKOWLTQN_Q]VNMZKOQXYOQJYMKLkQVK\kQVUONLSKkQ\aVMaOQIcdQWSOIMMQ

z{��{x�u~yw�~z�~�zu{��uy��svw��v��~��vvz~ysz~z||z~�|z{�uw{�~vz~��{y}{~vw||�~���uywsvy�|z{�{~��szu~w{v�~

aMQ_WV\NQ_UTNOQZIJQUOQZU\ONQZ\IV_UTNOQKXMKOZIJQSKMQ\NLQ_NOWKONQ�KOIKLSKQ]̂Q_NOQJNLQ�IOQIcdQ_WV\KLQ

_UTQJNLQ_UV[KOQNMMQMNeQl\IV_UTNOQUOQdKVVKOQWLTKLQY_KOZW\MZ]VNLKXÔTNQJKLQL̂TIMQZIJQ\IJJaLKLZQ

MK\LWZ\NQN_SKVLWLTQNO�KMNOQJ̀c\KMQJKSeQ��KJ]KV_WZQdNOQKLQc̀\KVY_KOXNOMQ�̀TTMZQWQNLZVaMLWLTQMWVVQ

lMONLSZ\IVNLQWQjIJJNQSUOQ�WVWZMKOQdNOQ_U[LWLTZ]VW\MQXYOQ�̂SKQT̂KLSKQIcdQc̀\VWZMKOeQQ
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SYZOQ[TM�]YllTM�NOO�L]N�OVWW�̂VM]N�tt�����SYZOQ[TM�VRYl�[TR�UMNlWNX[N�OVY\MZnTMVY[TR��TR�L]RVRX�

ZYl�pTROTMnNMOVTO�NRZTM�QM�NWWO�ULM�ZOYMb�

pTROTMnNMOVTO�mR[MNM�_mM�lNR�_NM�]YllVO�UMNl�OVWW�[TR�UMNlWNX[N�nMŶTROZNOZTR�Yl�t���nMŶTRO��o�
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Sammanträdesprotokoll
2020-06-02

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 96 KS.2020.0203

Anta yttrande över Lomma kommuns översiktsplan 2020 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun har bjudit in Eslövs kommun att yttra sig om deras förslag till ny 
översiktsplan. Översiktsplanen är en framtidsplan för kommunens strategiska 
utveckling och ska visa hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen inom 
sitt geografiska område. Lomma kommun vill med förslag till Översiktsplan 2020 
bygga ett hållbart och attraktivt samhälle och sträva mot en befolkningsökning på i 
snitt 1,5 procent per år fram till 2030. För att visa på den utveckling som Lomma 
kommun önskar efter 2030 har översiktsplanens plankarta kompletterats med en 
karta som visar en långsiktig utvecklingsstrategi för bebyggelse, infrastruktur och 
naturvärden.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande över Lomma kommuns översiktsplan 2020
 Lomma kommun översiktsplan 2020, Samrådsförslag 2020-03-25

Beredning
Eslövs kommun ser positivt på förslaget till Lomma kommuns nya översiktsplan och 
anser det vara särskilt positivt att översiktsplanen så tydligt tar avstamp i Agenda 
2030, barnkonventionen och tillgänglighetsfrågan. Eslövs kommun vill yttra sig om 
att vi anser det vara värdefullt att Lomma kommun utgår ifrån den gemensamma 
strukturbild som Malmölundregionen antagit och att samarbetet mellan våra 
kommuner är en förutsättning för Skånes goda utveckling. Utifrån ett 
bostadsförsörjningsperspektiv anser vi det vara välgenomtänkt att Lomma kommun 
vill eftersträva ett blandat bostadsutbud för att möjliggöra och skapa goda 
förutsättningar för social hållbarhet. Det är också positivt att Lomma kommun 
särskilt uppmärksammar särskilda gruppers behov av bostäder (studenter, unga 
vuxna och äldre) och verka för att deras behov blir tillgodosedda. Eslövs kommun 
anser även att Lommas ambition kring att öka gång- och cykeltrafiken i tätorterna är 
ett positivt inslag i översiktsplanen.

Beslut
- Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt och skickar över till 
Lomma kommun.

Beslutet skickas till 
Lomma kommun
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2021-08-24 
Petra König Kommunstyrelsen 
+4641362019  
petra.konig@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: Kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Kommunstyrelsens synpunkter på remiss av Plan för 
Mobility Management 

Ärendebeskrivning 
I energi- och klimatplanen som antogs av kommunfullmäktige 2015 är ett av 
uppdragen i åtgärdsprogrammet på området transporter: Plan för Mobility 
Management (effektivisering av transporter och infrastruktur) och långsiktig plan för 
permanenta åtgärder och kampanjer ska tas fram. 
 
Ett förslag till Plan för Mobility Management har framställts och skickats på remiss 
till kommunstyrelsen och kommunens nämnder.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 70, 2021 Remittering av förslag till 
Plan för Mobility Management 
Miljö och Samhällsbyggnad Remissversion Plan för Mobility Management 
Miljö och Samhällsbyggnad Sammanfattning av aktiviteter 
Miljö och Samhällsbyggnad Bilaga 2 Måluppföljning 
Tjänsteskrivelse: Kommunledningskontorets synpunkter på remiss av Plan för 
Mobility Management 

Beredning 
En arbetsgrupp av tjänstemän på kommunledningskontoret har gått igenom remissen 
av Plan för Mobility Management. Här anser man att planen är viktig och behövlig 
men borde ha arbetats fram tillsammans med Kommunledningskontoret redan från 
början. Som planen är utformad i remissversionen brister den framför allt i 
helhetsbilden. Kommunledningskontorets synpunkter sammanfattningsvis: 
 

•Arbetet med Plan för Mobility Management är positivt och nödvändigt. 
•Arbetet måste involvera fler aktörer och får inte bedrivas så isolerat som denna 
plan verkar ha tagits fram. 
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•Planen ska arbetas in i det pågående arbetet med en Trafikstrategi eftersom de 
olika arbetssätten hör samman och bör inte separeras. 
•Arbetet med barn och unga måste fördjupas och breddas. 
•Kommunen som arbetsgivare måste involveras mer och leda vägen för 
kommunens övriga företag. 

 
 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen antar Kommunledningskontorets synpunkter på remiss av Plan 

för Mobility Management som sina. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
Eva Hallberg Lars Persson 
Kommundirektör Tf. Tillväxtchef 
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2021-08-31 
Magnus Månsson 
+4641362472 
magnus.mansson@eslov.se

 1(5)

Kommunledningskontorets synpunkter för Plan 
för Mobility Management 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att skicka ut förslag till 
Plan för Mobility Management med tillhörande bilagor på remiss till 
kommunstyrelsen och kommunens nämnder, för att härigenom få in 
synpunkter på planen som sedan arbetas in i denna och antas av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
I inledningen av planen står det att ”Ett av de svåraste områdena att mäta, 
påverka och förbättra ur klimatsynpunkt är transporter. Arbetet med att 
energieffektivisera transporter måste kombineras genom ett minskat behov 
av transporter, effektivare transporter och val av färdsätt och bränsle.” 
Kommunledningskontoret kan bara hålla med i detta och understryka 
komplexiteten i området. Detta är ett område där den enskildes dagliga val 
och handlingar i slutändan sätts i ett globalt perspektiv och detta stora glapp 
är svårt att förstå och hantera. Det finns dessutom många olika parametrar 
som påverkar val av transporter vilket gör att området måste belysas och 
hanteras ur många olika perspektiv. Samordning mellan åtgärder och 
organisationer är totalt nödvändig.  
 
I detta perspektiv ser Kommunledningskontoret positivt på den plan som 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skickar på remiss. Mobility 
Management är en viktig del i det totala arbetet med att skapa ett hållbart 
transportsystem men det är tyvärr ofta förbisett och hamnar lite sidan om det 
ordinarie arbetet med transporter. Arbetet berör många av 
Kommunledningskontorets arbetsområden och utredningar och planer av 
den här digniteten kräver samarbete över förvaltningsgränserna i ett tidigt 
stadium för att få ett helhetsperspektiv. 
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Begreppsdefinitioner och -användning  
I planen finns en kort beskrivning av vad Mobility Management är, 
Kommunledningskontoret hade gärna sett att denna del utvecklas eftersom 
den nu är otydlig. Mobility Management beskrivs dels som ett koncept med 
”mjuka” åtgärder som t.ex. information, kommunikation, organisation av 
tjänster och koordination av verksamheter vars syfte är att förändra 
resenärers attityder och beteenden. Dels som något som handlar om att göra 
det enkelt och attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt. Dessa två delar 
hänger samman, men de är inte samma sak. 
 
Som en följd blir det också otydligt om Mobility Management är ett mål i 
sig eller ett medel som ska bidra till att nå ett mål. 
Kommunledningskontoret menar att det behöver vara tydligare att Mobility 
management är ett medel – en beteendepåverkan – där målet är ett hållbart 
resande. Ett sätt att förtydliga detta är i avsnittet om Trafikverkets 
fyrstegsprincip tydligt kopplat arbetet med Mobility Management till det 
första (och till viss del även andra) steg. 
Vidare ser Kommunledningskontoret att planen behöver bli mer stringent i 
användandet av olika begrepp. Målet med Mobility mangament blir otydligt 
eftersom det ibland talas om ”hållbara transporter” medan på många andra 
ställen i texten talas det om att ”minska användandet av bil”. Även här 
blandas medel och mål och gör planen otydlig. Målet med Mobility 
Management måste vara att öka det hållbara resandet och ofta handlar detta 
om att minska bilkörandet – men inte alltid. Om målet enbart handlar 
minska utsläpp från resande är en elbil ett bra alternativ, medan om målet 
dessutom är att minska trängseln på vägar och gator i trafiken så behöver 
antalet fordon minska – oavsett drivmedel.  
 
Koppling till andra dokument och arbetsprocesser  
Det är positivt att planen tar sitt avstamp i andra dokument – från Agenda 
2030-mål ner till kommunens översiktsplan. Det bidrar till att sätta planen i 
ett sammanhang. Men Kommunledningskontoret efterlyser även mer 
utvecklade resonemang om varför det är viktigt att arbeta med Mobility 
Management och vilka nyttor som är möjlig att uppnå. I planen nämns bara 
mycket översiktligt positiva effekter som exempelvis en bättre folkhälsa, en 
möjlighet för fler att nyttja transportsystemet, lägre utsläpp och mindre 
buller. Att fördjupa dessa resonemang och belägga dem med fakta hade gett 
planen ökad tyngd och relevans. Mobility Management påverkar alla tre 
hållbarhetsdimensioner – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet – och 
det är viktigt att fördjupa resonemangen för att visa hur arbetet samverkar i 
dessa. 
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Kommunstyrelsen hade också gärna sett kopplingar till ytterligare dokument 
och projekt. Planens mål syftar till att öka det hållbara resandet men det 
finns ingen koppling till vare sig kommunens resepolicy eller till miljömål 
vilket är önskvärt. Eslövs kommun har också nyligen antagit en ny 
parkeringsnorm i vilken det tydligt påtalas vikten av att arbeta samlat mot 
gemensamma mål. Det blir väldigt tydligt när det kommer till 
parkeringsplatser eller parkeringsavgifter att det finns ett glapp mellan 
medborgare och kommunala tjänstemän och politiker, i synen på vad som är 
ett problem och hur det ska lösas. Här kommer arbetet med Mobility 
Management att ha sin givna plats. 
 
Eslövs kommun har i två år deltagit i Cykelfrämjandets 
”kommunvelometer” där just satsningar på hållbart resande med cykeln i 
fokus mäts och jämförs med andra kommuner. En viktig parameter i denna 
mätning är Mobility Management så även denna behöver finnas med i 
planen.  
 
I planen beskrivs bristen på och behovet av en trafikstrategi för Eslövs 
kommun. Detta är ett arbete som pågår i skrivande stund. Precis som planen 
beskriver delar Kommunledningskontoret bilden av att aktivt arbete med 
beteendepåverkande insatser kan öka nyttan av de fysiska åtgärderna. Det 
går enligt Kommunledningskontoret inte att särskilja trafikplaneringens 
”hårda” och ”mjuka” frågor. En utbyggnad av trafiksystemet är beroende av 
information och påverkansarbete och vice versa. Kommunledningskontoret 
ställer sig därför frågande till varför dessa arbeten inte slås samman och att 
planen för Mobility Management, precis som den trafikplan som också är 
under framtagande, blir en del av trafikstrategin? Med trafikstrategin som ett 
övergripande paraply kan arbetet för ett hållbart trafiksystem göras i en 
helhet.  
 
Planen lyfter också samarbete med andra förvaltningar inom kommunen och 
med externa aktörer och företag, men Kommunledningskontoret menar att 
denna samverkan måste utvecklas mer. Exempelvis i samarbetet med 
skolorna behöver fler delar ingå än säkra skolvägar. Barn och unga måste 
involveras mer i arbetet eftersom de är en viktig målgrupp och även dem 
som ska föra kunskapen vidare i tiden. Barns och ungas inflytande på hur 
säkra cykelvägar ska utformas är viktigt och detta gäller inte bara till och 
från skolan, utan även de resor de gör på fritiden.  
 
Eslövs kommun är kommunens största arbetsgivare och även en aktör som 
har de faktiska möjligheterna att påverka sin personal att göra hållbara resor. 
Här behöver ett helhetsgrepp tas för att uppmuntra och styra personalen att 

8 ( 39 )



 4(5)

resa mer hållbart. Här kan avgiftsbelagda parkeringsplatser vara ett verktyg, 
likväl som möjlighet att köpa subventionerad el-cykel eller liknande. 
 
Behov av att identifiera fokusområden och målgrupper 
Planen redogör för Eslövsbornas resvanor utifrån den resvaneundersökning 
som gjordes 2018. Utifrån den konstateras att många väljer att köra bil för 
kortare resor och att detta beror på att många förmodligen är ”vanebilister”. 
Kommunledningskontoret anser att detta kan vara en möjlig slutsats men att 
det korta resandet behöver analyseras djupare innan det går att säkerställa 
varför det ser ut som det gör. Sådan kunskap är viktigt för att rätt åtgärder 
ska kunna sättas in. 
 
Om kommunen vill få effekt med Mobility Management-åtgärder kräver 
arbetet att det finns ett tydligt budskap till en specifik identifierad målgrupp. 
I dagens samhälle vittnar många om att det är svårt att få ihop ”livspusslet” 
och därför blir tiden en bristvara, som bilen ofta ses som lösningen på. 
Därför är begreppet ”vanebilister” inte speciellt lämpligt att använda 
eftersom det i grund och botten förenklar beteendet samtidigt som det har en 
nedsättande ton och därmed kan skuldbelägga dem som använder bilen – 
och effekterna kan då istället bli de omvända mot planens intentioner. En 
plan för Mobility Management bör enligt Kommunledningskontoret ha en 
ton som uppmuntrar och främjar beteenden utan att skuldbelägga. 
 
Mål och aktivitetsplan 
Även målen och aktiviteterna behöver omarbetas utifrån ett breddat 
perspektiv och samverkan. De brister som Kommunledningskontoret ser i 
planen påverkar även mål och aktiviteter och bör därför omarbetas när 
planen utvecklats. 
 
Sammanfattning: 
Kommunledningskontorets synpunkter på planen kan sammanfattas i 
följande punkter:  
 
•Arbetet med Plan för Mobility Management är positivt och nödvändigt. 
•Arbetet måste involvera fler aktörer och får inte bedrivas så isolerat som 
denna plan verkar ha tagits fram. 
•Planen ska arbetas in i det pågående arbetet med en Trafikstrategi eftersom 
de olika arbetssätten hör samman och bör inte separeras. 
•Arbetet med barn och unga måste fördjupas och breddas. 
•Kommunen som arbetsgivare måste involveras mer och leda vägen för 
kommunens övriga företag. 
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Magnus Månsson  
Utvecklingstrateg 
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§ 70    MOS.2021.0323 

Remittering av förslag till Plan för Mobility management  

Ärendebeskrivning  
Ett av de svåraste områdena att mäta, påverka och förbättra ur klimatsynpunkt är 
transporter. Arbetet med att energieffektivisera transporter måste kombineras genom 
ett minskat behov av transporter, effektivare transporter och val av färdsätt och 
bränsle. Eslöv ligger mitt i Skåne längs med stambanan, har två egna stadsbusslinjer 
och en landsbygd som består av flera mindre tätorter vilket ger goda möjligheter till 
stor effektiviseringspotential. 
 
I energi- och klimatplanen som antogs av kommunfullmäktige 2015 är ett av 
uppdragen i åtgärdsprogrammet på området transporter: Plan för mobility 
management (effektivisering av transporter och infrastruktur) och långsiktig plan för 
permanenta åtgärder och kampanjer ska tas fram. 
 
Eslövs kommun har erfarenheter av att arbeta med mobility management i enskilda 
projekt såväl inom kommunen som med andra aktörer. Sedan ca 5 år tillbaka har 
förvaltningen årligen genomfört olika evenemang likväl som beteendepåverkande 
insatser. I och med framtagandet av mobility managementplanen vill kommunen ta 
ett helhetsgrepp och på ett bättre sätt införa arbetet med mobility management i det 
ordinarie arbetet. För att inhämta synpunkter på förslaget till plan för mobility 
management bör den skickas ut på remiss. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Remittering av förslag till Plan för mobility managmenet för 

Eslövs kommun 
 Remissversion. Plan för Mobility management 
 Bilaga 1 Sammanfattning av aktiviteter 
 Bilaga 2 Måluppföljning 
 

Beredning 
Mobility Management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka 
bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. 
Grundläggande för mobility management är ”mjuka” åtgärder, som t.ex. information, 
kommunikation, organisation av tjänster och koordination av verksamheter. Mjuka 
åtgärder förbättrar ofta effektiviteten hos ”hårda” åtgärder, t.ex. nya busslinjer, 
cykelparkering eller cykelbanor. Mobility management kräver inte nödvändigtvis 
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stora finansiella negativa konsekvenser. Vilket medför att det är av största vikt att 
öka andelen resande med hållbara transportslag. Mobility management är ett viktigt 
verktyg för att se till att befintligt transportsystem används på ett effektivt sätt. 
Genom att underlätta för hållbara färdsätt och arbeta med mobility management ges 
större möjligheter för olika grupper att använda transportsystemet och skapar 
dessutom förutsättningar för ett mer jämlikt och jämställt resande i framtiden. Det 
ger även vinster för samhället i form av lägre utsläpp, minskat buller, bättre 
trafiksäkerhet och mer tillgänglig yta för att skapa attraktiva stadsmiljöer. Att fler rör 
sig aktivt ger också en vinst för folkhälsan. 
 
Innan planen kan antas bör den gå ut på remiss till kommunstyrelsen och 
kommunens nämnder. Förvaltningen önskar synpunkter på förslaget till Mobility 
management- planen för att kunna arbeta in detta i den plan som senare ska antas av 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslut 
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka ut förslag till Plan för 
mobility management, ”Remissversion med tillhörande bilagor: Plan för mobility 
managament” till kommunstyrelsen och kommunens nämnder för yttrande. 
Yttrandena ska vara inkomna till förvaltningen senast den 31 augusti 2021. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Barn- och familjenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Servicenämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Överförmyndarnämnden 
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1. Bakgrund och Syfte 
Ett av de svåraste områdena att mäta, påverka och förbättra ur klimatsynpunkt 

är transporter. Arbetet med att energieffektivisera transporter måste 

kombineras genom ett minskat behov av transporter, effektivare transporter 

och val av färdsätt och bränsle. Eslöv ligger mitt i Skåne längs med 

stambanan, har två egna stadsbusslinjer och en landsbygd som består av flera 

mindre tätorter vilket ger goda möjligheter till stor effektiviseringspotential.  

 

I Energi- och klimatplanen som antogs 2015 är ett av uppdragen i 

åtgärdsprogrammet på området transporter: Plan för mobility management 

(effektivisering av transporter och infrastruktur) och långsiktig plan för 

permanenta åtgärder och kampanjer ska tas fram. Eslövs kommun är med i 

ett projekt som drivs av länsstyrelsen i Skåne tillsammans med 6 andra 

kommuner som heter fossilbränslefritt 2.0. I projektet arbetar kommunen 

aktivt med att minska användningen av fossil energi. Inriktningen till planen 

ges även i kommunens översiktsplan 2035 samt kommunens politiska 

handlingsprogram. 

Vad är Mobility management? 

Mobility Management är ett koncept för att främja hållbara transporter och 

påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och 

beteenden. Grundläggande för mobility management är ”mjuka” åtgärder, 

som t.ex. information, kommunikation, organisation av tjänster och 

koordination av verksamheter. Mjuka åtgärder förbättrar ofta effektiviteten 

hos ”hårda” åtgärder, t.ex. nya busslinjer, cykelparkering eller cykelbanor. 

Mobility management kräver inte nödvändigtvis stora finansiella 

investeringar och de kännetecknas av en bra kostnadsnyttokvot. 

Varför behövs en mobility management plan? 

Mobility management handlar om att göra det enkelt och attraktivt att gå, 

cykla och åka kollektivt. Detta för att trafiksystemet ska används 

resurseffektivt och för att minska resor och transporters negativa 

konsekvenser. 

 

Goda transportmöjligheter är viktiga för ett fungerande samhälle. Samtidigt 

medför ökad biltrafik en rad negativa konsekvenser. Vilket medför att det är 

av största vikt att öka andelen resande med hållbara transportslag.  

 

Mobility management är ett viktigt verktyg för att se till att befintligt 

transportsystem används på ett effektivt sätt. Genom att underlätta för dessa 
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färdsätt och arbeta med mobility management ges större möjligheter för olika 

grupper att använda transportsystemet och skapar dessutom förutsättningar 

för ett mer jämlikt och jämställt resande i framtiden. Det ger även vinster för 

samhället i form av lägre utsläpp, minskat buller, bättre trafiksäkerhet och 

mer tillgänglig yta för att skapa attraktiva stadsmiljöer. Att fler rör sig aktivt 

ger också en vinst för folkhälsan.  

 

Eslövs kommun har erfarenheter av att arbeta med mobility management i 

enskilda projekt såväl inom kommunen som med andra aktörer. Sedan ca 5 

år tillbaka har vi årligen genomfört olika evenemang likväl som 

beteendepåverkande insatser. Dessa evenemang är Cykeldag, 

Trafikantvecka, luciafirande för våra pendlare samt en synbarhetskampanj. 

Men utöver dessa enskilda evenemang har kommunen inte arbetat så mycket 

med de mjuka åtgärderna och mobility management.  I och med framtagandet 

av mobility managementplanen vill kommunen ta ett helhetsgrepp och på ett 

bättre sätt införa arbetet med mobility management i det ordinarie arbetet.  

 

Syftet med en plan för Mobility management är att påverka efterfrågan av 

transporter och att de resor som utförs i större utsträckning görs till fots, med 

cykel eller kollektivtrafik. Planen tydliggör hur Eslövs kommun ska använda 

Mobility management för att uppnå redan kommunalt uppsatta mål.  

I nuläget saknas en Trafikstrategi i kommunen vilket också behöver komma 

på plats. Att kombinera att arbeta med beteendepåverkande insatser gör att 

nyttan av de fysiska åtgärderna kan bli högre. 

2. Nuläge 
Här beskrivs de förutsättningar som finns för kommunens invånare att resa 

hållbart i nuläget samt hur resandet i kommunen ser ut.  

2.1 Eslövsbornas resvanor 

I figurerna på nästa sida visas Eslövs kommuns färdmedelsfördelning från en 

resvaneundersökning för Skåne genomförd år 2018. I figuren finns även en 

tillbakablick till hur färdmedelsfördelningarna har sett ut 2007 och 2013. Där 

kan det utläsas att andelen resor som sker med bil ligger på 59 % vilket är 

relativt högt, dock är det en minskning från 65% 2013 vilket visar att 

utvecklingen trots allt går i rätt riktning. Andelen som väljer att cykla i 

kommunen är 9 % 2018 jämfört med endast 4 % 2013. Utvecklingen går i rätt 

17 ( 39 )



  6(24) 

riktning men det finns ett stort behov av att minska andelen som kör bil samt 

att öka andelen som går, cyklar och åker kollektivt.   

 

Det som framförallt är intressant att läsa i Resvaneundersökningen är hur 

färdmedelsfördelningen ser ut uppdelat i reslängd vilket visas i figuren nedan. 

Naturligt är andelen som går och cyklar högre för kortare resor för att därefter 

minska för längre resor. Bilanvändningen har ett motsatt resmönster och även 

tågtrafiken och har en större andel för de längre reslängderna.  

Figur 1. Andel resor per färdmedel i Eslövs kommun jämfört med tidigare år och med Skåne i stort. 
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Det som är intressant för Eslövs del är att det för resor som är kortare än 1 

kilometer så väljer nästan en av fyra att köra bil. För resor mellan 1-2,99 

kilometer så tar nästan hälften bilen. Med stor sannolikhet beror det på att 

många är vanebilister och tar bilen utan att fundera på om andra sätt att göra 

resan på. Inom de korta resorna dvs. de som är kortare än 3 km finns det alltså 

en stor potential kring att få fler Eslövsbor till att välja bort bilen samt att 

istället gå, cykla eller resa kollektivt.  

Figur 2. Färdmedel uppdelat per reslängd 
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2.2 Stadens förutsättningar 

Hela Eslövs tätort ryms inom en cirkel med en radie på 2 kilometers avstånd 

till centrum och tågstationen från stadens utkant. Den täta och nära staden ger 

goda förutsättningar och stor potential till att Eslövsborna går och cyklar i 

större utsträckning än i dagsläget. På kartan visas Eslövs tätort och 

avståndscirklar med radie två kilometer, en och en halv kilometer, en 

kilometer och 500 meter samt den ungefärliga tid det tar att cykla och gå 

sträckan. 

Cykeltrafik 

Det finns en hel del cykelvägar i kommunen, nedan visas en karta över var 

det finns cykelvägar i Eslövs tätort. Den gröna färgen illustrerar var det finns 

cykelvägar i nuläget och de röda illustrerar var man behöver cykla i 

Figur 3. Karta över Eslövs tätort med avståndscirklar utmarkerade, både i tid och i kilometer. 
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blandtrafik – vilket samtidigt visar på var behov av att bygga ut fler 

cykelvägar finns.  

Kollektivtrafik 

I Eslövs tätort finns två stadsbusslinjer, regionbussar samt tågstation. I tre av 

våra ytterorter (Marieholm, Stehag och Örtofta) finns det tågstation med 

Pågatågstrafik och i många övriga delar av kommunen kan man åka kollektivt 

med regionbuss. I figurerna nedan visas översiktskartor över kollektivtrafiken 

i kommunen samt inne i Eslövs tätort. 

Figur 4. Karta över cykelvägar i Eslövs tätort. 
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Figur 5. Karta med kollektivtrafiken i kommunen, ej stadsbusstrafiken. 

Figur 6. Karta över stadsbusstrafiken i Eslöv. Linje 1 Trafikerar mellan Solkullen och 

Flygstaden. Linje 2 trafikerar mellan Bäckdala och Rönneberga.  
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3. Vision och mål  

3.1 Globala mål 

De negativa miljö- och hälsokonsekvenser som transporterna ger upphov till 

måste minska. Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och 

kräver insatser på olika samhällsnivåer om vi ska kunna lyckas. 

Agenda 2030 

FN har beslutat om 17 globala mål kopplat till hållbar utveckling inom många 

olika områden. En utökning av andelen hållbara resor bidrar till att följande 

mål inom agenda 2030 kan uppnås.   

 

3.2 Nationella mål 

Mål för framtidens resor och transporter  

Regeringen har i propositionen ”Mål för framtidens resor och transporter 

(2008/09:93) fastställt transportpolitiska mål som redovisas nedan: 

 

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

medborgarna och näringslivet i hela landet. Det övergripande målet har i sin 

tur delats upp i ett funktionsmål och ett hänsynsmål.  

Funktionsmålet 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till 

att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 

användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. 

Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors 

respektive mäns transportbehov. 

Hänsynsmålet 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till 

att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att 

miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. 
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Nollvisionen 

Grunden i nollvisionen är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. 

När vi utformar transportsystemet gör vi det utifrån vår kunskap om 

människokroppens förmåga att klara krockvåld. Det ska vara lätt att göra rätt 

i trafiken och misstag ska inte straffas med döden. Vägar, gator och fordon 

ska anpassas och utformas efter människans förutsättningar. 

Ansvaret för trafiksäkerheten delas mellan dem som utformar och dem som 

använder transportsystemet. Utformarna har det yttersta ansvaret för 

säkerheten. Trafikverket ansvarar för att samordna arbetet för Nollvisionen i 

Sverige. 

Fyrstegsprincipen 

Ett sätt att arbeta med mobility management är att använda Trafikverkets 

fyrstegsprincip. Principen innebär att åtgärder som påverkar efterfrågan på 

resor och transporter ska övervägas innan satsningar på ny infrastruktur 

diskuteras. Den bidrar till att utveckla ett mer hållbart transportsystem som 

hushåller med knappa resurser i alla de tre hållbarhetsaspekterna – för miljö, 

ekonomi och människa.  

De fyra stegen i Fyrstegsprincipen: 

 

• Tänk om
Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka 
behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.

• Exempel på åtgärder: Lokaliseringar, markanvändning, skatter, avgifter, parkeringsavgifter, 
subventioner, samverkan, resfria möten, hastighetsgräns, samordnad distribution, 
information, marknadsföring, resplaner och program och så vidare.

1

• Optimera
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av 
den befintliga infrastrukturen.

• Exempel på åtgärder: omfördelning av ytor, busskörfält, signalprioritering, ITS-lösningar, 
särskild drift, samordnad tågplan, ökad turtäthet, logistiklösningar, reseplanerare och så 
vidare.

2

• Bygg om 
Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.

• Exempel på åtgärder: förstärkningar, trimningsåtgärder, bärighetsåtgärder, breddning, 
plattformsförlängning, förbigångsspår, stigningsfält, muddring i farleder, ITS-lösningar, 
planskilda korsningar, uppställningsspår med mera.

3

• Bygg nytt
Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det 
betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

• Exempel på åtgärder: nya järnvägar, dubbelspår, förbifart, ny motorväg, farledsinvestering, 
centrala kombiterminaler, cirkulationsplats, nya stationslägen, BRT-lösningar, 
elmotorvägar, förbindelser till flygplatser, busskörfält, nya mötesspår med mera.

4
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3.3 Regionala mål 

I Mobilitetsplanen för Skåne (2017) har man målfokus till år 2030. I planen 

poängteras vikten utav att färdmedelsfördelningarna behöver se annorlunda 

ut till dess. Detta med anledning av att Skånes befolkning växer vilket gör att 

infrastrukturen inte kommer att ha tillräcklig kapacitet om inte fler väljer att 

resa hållbart i framtiden. Med målen som finns för färdmedelsandelarna 

kommer mängden biltrafik hållas på ungefär samma nivå i antal som i 

nuläget. Följande beskrivs i den regionala planen: 

 

”För att styra mot ett mer hållbart resande måste utgångspunkten vara att 

förändra resandet i hela Skåne och att alla ska arbeta utifrån sina 

förutsättningar. Utgångsläget är olika på landsbygden, på mindre orter och i 

de större städerna, vilket figur 5 visar. Redan idag är skillnaderna inom de 

olika tätortskategorierna stora, vissa av tätorterna inom en grupp har långt 

kvar till att nå målen och andra är nästan där.”  
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”Bilen kommer att ha en fortsatt viktig funktion, främst på mindre orter och 

på landsbygden. Där är kollektivtrafikutbudet mindre utbyggt och 

utmaningarna med exempelvis trängsel inte lika stora. Det är därför av stor 

vikt att infrastrukturen för laddning av elfordon byggs ut på landsbygden. Det 

gäller även tillgängligheten till andra fossilfria drivmedel. Kollektivtrafiken, 

gång och cykel har bäst förutsättningar att öka i tätorterna.” 

 

Dessa mål för färdmedelsfördelning ger olika inriktningar beroende på vilken 

ort i kommunen det är. För Eslövs tätort innebär det att med utgångspunkt 

från tabellen ovan bör nå en färdmedelsfördelning som i kategorin ”Övriga 

tätorter med stadsbuss”. För övriga tätorter i kommunen med god 

kollektivtrafik gäller istället målet för ”övriga tätorter utan stadsbuss”. I den 

kategorin finns de orter där det finns pågatågsstation dvs. Marieholm, Stehag 

och Örtofta. Där möjligheterna till kollektivtrafik är sämre räknas som 

landsbygd och där ser målbilden annorlunda ut där en högre andel biltrafik 

accepteras. I Avsnitt 3.5 återfinns dessa färdfördelningsmål för respektive ort 

i kommunen.  

3.4 Eslövs vision och mål för Transportsystemet 

För att få en utgångspunkt för Eslövs vision för transportsystemet har det 

politiska handlingsprogrammet för Eslövs kommun 2019-2022 samt 

översiktsplanen 2035 granskats. Även den trafikutredning som gjordes i 

samband med centrumutvecklingsplanen har studerats.  

Det politiska handlingsprogrammet 

I Handlingsprogrammet för Eslövs kommun 2019-2022 står följande som ger 

en riktning: 

 

”Eslövs kommun är beroende av god infrastruktur. Vi ska aktivt arbeta för 

bättre kollektivtrafik på landsbygden såväl som i staden. Det gäller inte minst 

kommunens östra del, där det är svårt för ungdomar att ta sig in till Eslöv för 

att till exempel gå på den nya gymnasieskolan. Eslövs station ska på sikt 

utvecklas till ett resecentrum. Möjligheten till parkering för pendlare ska 

förbättras i våra kollektivtrafiktäta områden. I takt med stadens utveckling 

ska ett parkeringshus byggas centralt.  

 

För såväl trafikanters, som för miljöns skull, ska vi fortsätta att arbeta med 

utbyggnaden av cykelvägar, både på landsbygden och i tätorterna.”  
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Översiktsplan 2035 

I Översiktsplanen 2035 går det att läsa följande under Utvecklingsstrategi för 

hållbart resande: 

”Transportsystemet är en förutsättning för fortsatt utveckling samtidigt som 

det är en av de största anledningarna till utsläpp av växthusgaser. Under lång 

tid har samhällsplaneringen skett med bilen som förutsättning. Det har 

inneburit ökat fossilbränsleberoende, sämre luft, mer buller och minskat 

framkomligheten för cyklister och gående. Tillsammans med 

teknikutveckling med fler timmar stillasittandes, är vårt ohållbara resande 

också anledning till en rad livsstilssjukdomar. Det finns stor potential i arbetet 

med att möjliggöra för fler att resa hållbart. Det handlar om en helhetssyn på 

den fysiska miljön och dess utformning som kan göra våra orter grönare, 

tätare, tryggare och mer jämlika–livsmiljöer som främjar större rörelsefrihet 

och aktivare vardagsliv. Vi fokuserar på att tillgängliggöra och utveckla stråk 

som uppmuntrar till en aktivare vardag. Vi utgår från gång- och cykelavstånd 

till kollektivtrafik och viktiga målpunkter i vardagen för barn och vuxna, 

kvinnor och män.” 

 

”Kommunen arbetar sedan flera år aktivt med Mobility management. Detta 

arbete kan med fördel utvecklas då beteendepåverkan är en viktig del i arbetet 

med att möjliggöra så att fler reser hållbart. ” 

 

Sammanfattningsvis är en stor del av det som beskrivs i översiktsplanen under 

avsnittet utvecklingsstrategier för hållbart resande handlar om att en 

omställning behöver göras. Att utveckla förutsättningarna för att fler ska 

kunna resa hållbart i Eslövs kommun i framtiden. Det handlar både om 

förbättringar i den fysiska miljön för de hållbara transportslagen samt även 

en önskan om att utveckla arbetet med mobility managment. Det beskrivs 

också att det i nuläget saknas en Trafikstrategi i kommunen vilket också 

behöver komma på plats. Att kombinera att arbeta med beteendepåverkande 

insatser gör att nyttan av de fysiska åtgärderna kan bli högre. 

Trafikutredning för centrum 

I Trafikutredning för centrum som antogs i början av 2017 nämns följande 

mål kopplade till trafikmiljön som är relevanta för denna plan: 

1. Antalet resor och reslängden med cykel och till fots ska öka i Eslövs 

centrum och tätort. 

2. Färdmedelsfördelning ska förändras så att andelen bilresor ersätts med 

resor till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. 
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För att uppnå dessa mål kommer det att utöver insatser för infrastrukturen 

också att vara nödvändigt att arbeta med Mobility management.  

3.5 Mål för Mobility management-planen 

Denna plan ska bidra till att omställningen i transportsystemet med en högre 

andel hållbara transporter görs i Eslövs kommun. Det övergripande målet är 

att det sker en förändring i färdmedelsfördelningen i kommunen. Det är 

viktigt att andelen som kör bil blir mindre, framförallt på de kortaste 

sträckorna under 3 km samt att andelen som reser med kollektivtrafik, cykel 

och till fots utgör en större andel än vad de gör i nuläget. Med utgångspunkt 

från de mål som region Skåne har tagit fram anses följande 

färdemedelsfördelningar vara bra att ha som mål till 2030. Målet för 

färdmedelsandelar för hela kommunen har viktats fram med utgångspunkt 

från de övriga orterna. Den färdmedelsfördelningen följs upp med hjälp av de 

resvaneundersökningar som region Skåne genomför ungefär var femte år. 
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Figur 5. Mål för färdmedelsfördelning uppdelat på olika kategorier. 
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För att på ett mer noggrant sätt kunna följa upp om 

de åtgärder som föreslås och genomförs i arbetet 

med mobility management leder till att Eslövs 

visioner och mål som beskrivits i avsnittet ovan 

har det i identifierats sju olika mål. Dessa mål är 

SMARTa för att de på ett bra sätt ska vara möjliga 

att följa upp årligen.  

Dessa sju olika mål ska hjälpa kommunen att 

följa upp om omställningen till mer hållbara 

transporter går i rätt riktning.  

 

 

  

 Mål som MM-planen ska leda till Indikator  Styrtal 

    

1 Kollektivtrafiken ska öka  Antal kollektivtrafik-

resenärer på bussar inom 

kommunen 

+3 % per år med 

2020 som basår 

2 Cykeltrafiken ska öka  Antal cyklister i Eslövs 

tätort 

+5% per år med 

2020 som basår 

3 Ingen ökning av motortrafik Antal motorfordon i 

Eslövs tätort 

+/- 0 % med 2020 

som basår 

4 Trafiksäkerheten ska förbättras Antalet svårt skadade och 

antalet döda 

Minskning från 

föregående år 

5 Andelen elever som tar sig aktivt till 

skolan ska öka 

Antalet elever som går 

och cyklar till skolan 

(genom enkäter) 

+5 % per år med 

2021 som basår 

6 Alla barn ska ges möjlighet till en 

trafiksäker skolväg 

Kartlagda skolvägar En skola per år 

7 Hjälmanvändningen ska öka Andel som använder 

hjälm när de cyklar (mäts 

av NTF) 

+3 %-enheter per 

år 
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4. Åtgärder 
Här beskrivs de åtgärder som ska genomföras för att vi ska kunna nå de 

uppsatta mål inom planen för mobility management som beskrivs i avsnitt 

3.5. I Bilaga 1 finns en sammanfattning av samtliga aktiviteter som föreslås 

att genomföras inom kommunens arbete med Mobility management.  

Aktiviteterna kommer att vara uppdelade inom olika områden som 

kommunen kan jobba med mobility managment. Inom samtliga förslag på 

aktiviteter är det även naturligt att samarbeta med olika aktörer. De aktörer 

som anses vara viktiga att arbeta med utöver kommunala förvaltningar är: 

Skånetrafiken, byalag, vägföreningar, Trafikverket, skolor, Kraftringen, 

företag i kommunen. 

Verktyg för ökat hållbart resande 

Det finns olika tillvägagångssätt och verktyg för att få fler att göra hållbara 

resval. Denna kunskap är utifrån beprövade erfarenheter av att uppmuntra och 

påverka personers resval. Dessa insatser inom mobility management är ofta 

kostnadseffektiva vilket innebär att varje satsad krona genererar en stor nytta. 

Nedan kommer exempel på olika arbetssätt som kommunen bör använda sig 

utav i sitt arbete med Mobility management. 

4.1 Information 

Genom att informera om de hållbara alternativ som finns ökar 

tillgängligheten till dem. Det kan handla om cykelkartor, kollektivtrafik i 

form av kartor med hållplatser och linjer samt även information kring vilka 

vinster som det ger att man väljer att ställa bilen hemma – vinster för både 

miljön samt den egna hälsan. Informationen ska leda till att fler invånare blir 

medvetna om vilka möjligheter som finns för att resa hållbart. Denna 

information är ibland endast i digital form och i vissa fall även i tryckt format.  

 

Aktiviteter: Ta fram broschyrer kring hållbart resande och material som 

underlättar hållbart resande. Det framtagna materialet kan med fördel 

användas för att göra utskick till nyinflyttade i kommunen så att vi från start 

uppmuntrar till hållbara resor. Utöver tryckt information behöver det även 

regelbundet kommuniceras kring hållbart resande på kommunens digitala 

kanaler som kommunens hemsida och facebook.  

Samarbetsparter: Kommunikatörer på kommunen, GIS-ingenjörer samt 

Skånetrafiken.  
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4.2 Metoder för påverkan 

Här beskrivs olika metoder för att man på olika sätt ska kunna påverka en 

person till ett förändrat beteende.  

Marknadsföring 

Den mest kända varianten av påverkan för att få fler att välja en viss produkt 

är marknadsföring. I detta sammanhang är det de hållbara resmöjligheterna 

som kommunen behöver marknadsföra till sina invånare och på det sättet 

locka fler till att välja mer hållbara färdsätt. För kollektivtrafiken krävs ett 

nära samarbete och en samverkan med Skånetrafiken.  

Nudging 

Översätts nudging till svenska är innebörden ”knuffning” vilket är en metod 

för att med små signaler påverka beteende i en önskad riktning. Det handlar 

om att påverka vad som uppfattas vara ett vanligt beteende. För ofta vill 

människan följa normen och göra som andra – och uppfattar man att de flesta 

gör på ett visst sätt så blir det också en större sannolikhet att man själv 

förändrar sitt beteende.  Det kan till exempel handla om hur man presenterar 

olika resealternativ vid tjänsteresor, att beroende på resa ska det förväljas ett 

visst färdsätt, t.ex kollektivtrafik eller cykel istället för bil. Andra exempel är 

att man med små utmarkerade steg till en papperskorg kan få fler att slängas 

sitt skräp där istället för på marken.  

 

Aktiviteter: En viktig del är att marknadsföra det som genomförs i 

förändringar i infrastrukturen för att sprida att det är genomfört så att 

medborgare får kännedom om de förändringar som görs. Även en 

marknadsföring av de möjligheter som finns att resa hållbart i kommunen 

behöver göras. Nudging som koncept kan användas inom olika områden, 

bland annat: Samåkning, cykling, laddbara fordon, kollektivtrafik och 

trafiksäkerhet. Ett mer smalt område där man på ett lite mer utpekat sätt vill 

styra mot ett specifik beteende. 

Samarbetsparter/aktörer: Skånetrafiken, Kraftringen, kommunikatörer på 

kommunen.  

4.3 Kampanjer och evenemang 

Genomförande av kampanjer som riktar sig till hållbart resande samt inom 

trafiksäkerhet. Kampanjerna ska leda till att medborgarna får sig en 

tankeställare kring sitt eget agerande samt hos vissa ett förändrat beteende. 

Kampanjerna ska antingen beröra området hållbart resande eller 

trafiksäkerhet. I Bilaga 1 finns de kampanjområden som i nuläget är 

identifierade som aktuella. Förslagsvis har man under ett år ett övergripande 
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tema som ska lyftas vid flera tillfällen för att det ska bli en upprepning och 

igenkänning för medborgarna.  

Prova-på-kampanjer 

Att bilister under en period får testa på ett nytt färdsätt till exempel 

kollektivtrafik, elcykel eller andra specialcyklar. Resultat från dessa typer av 

kampanjer är att det ofta är en stor andel som har provat på det nya färdsättet 

som fortsätter med dem även efter att testperioden är avslutad.  

Evenemang 

Aktiviteter som vänder sig till allmänheten eller företag för att ge 

uppmärksamhet till de hållbara transportslagen.  

Invigningar 
I samband med att något ny infrastruktur eller annan anläggning byggs så ska 

det uppmärksammas genom en invigning. Det kan exempelvis handla om nya 

cykelvägar, laddstolpar, pendlarparkeringar samt större förändringar för 

kollektivtrafiken exempelvis nya linjer, stationer och hållplatser.   

Årligen återkommande evenemang 
I nuläget genomför kommunen årligen 3 olika evenemang: 

 Cykeldag på våren 

 Trafikantvecka på hösten 

 Luciafirande för pendlarna vid stationen 

 

Dessa bör kommunen fortsatt göra då det innebär att det är ett evenemang för 

cyklister, en för kollaktivtrafikresenärer samt en som täcker in samtliga 

hållbara resor.   

 

Aktiviteter: Kampanjer inom olika områden, bland annat: Samåkning, 

cykling, laddbara fordon, kollektivtrafik och trafiksäkerhet. Bibehålla 

synbarhetskampanj. Utreda möjligheter att införa hyrcykelsystem med 

specialcyklar. Fortsätta att årligen genomföra Cykeldag, Trafikantvecka och 

luciafirande samt att invigning genomförs vid slutförda projekt. 

Samarbetsparter: Skånetrafiken, Transdev, NTF, Kraftringen, övriga 

kommunala förvaltningar  

4.4 Paketering 

I många fall kan det krävas ett antal olika färdmedel för att ta sig hela vägen 

från startpunkt till målpunkt. Paketering handlar om att få ihop de hållbara 

resorna som en helhet hela vägen. Om det blir en bättre helhet underlättar det 

för resenären. Ett exempel på detta är att man kombinerar olika 
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mobilitetstjänster för att få en god helhet. Där kan kollektivtrafik, 

pendlarparkeringar, lånecyklar, bilpooler, samåkning och andra goda 

alternativ som kan komma i framtiden att tillsammans bilda en helhet. Dessa 

i sin minsta variant är att ha bra pendlingsparkeringar vid våra större 

kollektivtrafiksnoder så att man kan kombinera bil eller cykel med 

kollektivtrafik.  

 

Aktiviteter: Utveckla infrastrukturen i kollektivtrafiksnoder i form av 

förbättrade pendlingsparkeringar både för bil och cykel. Detta för att 

underlätta kombinationen av kollektivtrafik med andra färdsätt.  

Samarbetsparter: Skånetrafiken, Trafikverket, kommunledningskontoret 

4.5 Fysiska åtgärder 

För att få omställningen till mer hållbart resande behövs fysiska åtgärder för 

att förbättra infrastrukturen för dessa trafikslag. Dels finns behovet utav en 

utbyggnad av cykelvägnätet. Utöver det även en utvecklad service för våra 

cyklister i första hand i form av vägvisning, cykelparkering samt annan 

service exempelvis cykelpumpar. En utveckling av pendlarparkeringarna i 

kommunen är nödvändig för att underlätta för fler att kunna resa kollektivt. 

Även en utveckling av hur våra tågstationer och hållplatser utvecklas och 

utformas för att skapa en bättre miljö för väntande resenärer och göra det mer 

attraktivt att resa med kollektivtrafik. Utbyggnad av laddinfrastrukturen i 

kommunen för att fler ska ha möjlighet att välja laddbara fordon. De fysiska 

åtgärderna regleras i den Trafikplan som kommunen har för avsikt att ta fram 

under 2021.  

 

Aktiviteter: Många av dessa åtgärder kommer att beskrivas mer i detalj i den 

trafikplan som tas fram under 2021. Generellt handlar det om att bygga ut och 

utveckla infrastrukturen för cykel. Förbättra vägvisningen för cyklister för att 

göra det enklare att cykla. Genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att 

göra det säkrare att gå eller cykla. Göra förbättringar i infrastrukturen för 

busstrafiken där kommunen är väghållare.  

4.6 Tidig planering och strategiskt arbete 

Vid planering av ny infrastruktur och nya projekt bör trafikantslagen 

prioriteras i följande ordning: fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och sist 

biltrafiken. Detta för att främja de hållbara transportslagen i första hand. Det 

är i vår samhällsplanering som vi skapar förutsättningarna för resande. 

Utformningen av den fysiska miljön påverkar dessutom vad som blir 

naturliga sätt att förflytta sig på. Hur olika funktioner och verksamheter 

lokaliseras får också en stor påverkan på hur vi väljer att resa. En god närhet 

33 ( 39 )



  22(24) 

till service i kombination med goda förutsättningar för att resa med 

kollektivtrafik och cykla kan leda till ett minskat bilberoende i Eslövs 

kommun.  

 

För att utveckla fler områden som påverkar transporter och för att denna plan 

inte har möjlighet att täcka in alla områden i detalj behöver fler strategiska 

kommunala planer tas fram. 

 

Aktiviteter: Arbeta med mobility magagement i planarbetet och i den tidiga 

planeringen. Ta fram en Trafikplan med utgångspunkt från TRAST, 

cykelplan, plan för laddinfrastruktur. 

Samarbetsparter: Kommunledningskontoret tillsammans med miljö- och 

samhällsbyggnad. 

4.7 Säker och aktiv skolväg 

Vid många skolor i dagen samhälle är trafiksituationen ett stort problem. 

Alltfler barn blir skjutsade till skolan av sina föräldrar istället för att barnen 

själv eller tillsammans med föräldrarna går eller cyklar till skolan. Detta leder 

till en hög belastning i trafiken då det blir många bilar som kommer inom en 

kort tidsperiod vilket också leder till en försämrad miljö runt skolan med en 

sämre trafiksäkerhet och ökade utsläpp. Detta är ett beteende som måste 

brytas och ersättas med att barn återigen har en aktiv transport till skolan. 

Barn som aktivt tar sig till skolan och inte blir skjutsade blir piggare, har 

enklare för att prestera bra i skolan och det ger även vinster för hälsan.  

 

Aktiviteter: Arbeta fram ett arbetssätt kring att minska skjutsandet till skolan. 

Detta behöver göras i en kombination kring att skapa säkrare skolvägar för de 

som går och cyklar genom förbättringar i den fysiska trafikmiljön samt att 

kombinera detta med beteendepåverkande insatser. Skolorna i kommunen ska 

systematiskt arbetas igenom och kartläggas samt identifierade åtgärder 

genomföras. Att på olika sätt genom tävlingar locka till att fler barn går och 

cyklar till skolan kan också vara ett sätt att uppmuntra fler elever i 

kommunens skolor.  

 

Samarbetsparter: Miljö- och samhällsbyggnad, Serviceförvaltningen, Barn 

och utbildningsförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen. 

5. Uppföljning av planen 
Efter varje genomförd beteendepåverkande aktivitet ska den utvärderas. 

Mallen som ska användas vid utvärdering tas fram för att kunna användas för 
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samtliga aktiviteter med start hösten 2021. Årligen ska en uppföljning av 

planen göras med utgångspunkt från genomförda aktiviteter inom mobility 

management samt en uppföljning av uppsatta mål i avsnitt 3.5. En revidering 

av planen bör göras senast 5 år efter dess antagande. 
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Referenser 
Energi och klimatplanen 2.0 

Trafikutredning för centrum 

Eslövs kommuns översiktsplan 2035 

Det politiska handlingsprogrammet 

Mobilitetsplanen för Skåne 

Region Skånes RVU 2013 

Region Skånes RVU 2018 
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Bilaga 2. Måluppföljning 
 

 Mål som MM-planen 

ska leda till 

Indikator  Antal Basår 

2020 
 

Styrtal 

1 Kollektivtrafiken ska öka  Antal kollektivtrafik-

resenärer på busstrafiken i 

Eslövs kommuns avtal. 

496 446 resor/år +3 % per år med 

2020 som basår 

2 Cykeltrafiken ska öka  Antal cyklister i Eslövs 

tätort 

Vdt totalt på 

samtliga 

mätpunkter:101

87 cyklister 

+5% per år med 

2020 som basår 

3 Ingen ökning av 

motortrafik 

Antal motorfordon i Eslövs 

tätort 

Vdt totalt på 

fasta 

mätpunkter:104

918 

motorfordon 

+/- 0 % med 

2020 som basår 

4 Trafiksäkerheten ska 

förbättras 

Antalet dödsolyckor och 

antalet allvarliga olyckor 

Dödsolyckor: 0  

Allvarliga 

olyckor: 2  

Minskning från 

föregående år 

5 Andelen elever som tar 

sig aktivt till skolan ska 

öka 

Antalet elever som går och 

cyklar till skolan (genom 

enkäter) 

Basår 2021, 

mäts under 2021 

+5 % per år med 

2021 som basår 

6 Alla barn ska ges 

möjlighet till en 

trafiksäker skolväg 

Kartlagda skolvägar - En skola per år 

7 Hjälmanvändning Andel som använder hjälm 

när de cyklar (mäts av 

NTF) 

Barn: 56 % 

Vuxna: 16% 

Totalt: 33 % 

+3 %-enheter 

per år.  
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Bilaga 1. Sammanfattning av aktiviteter 
Aktivitet Genomförande Frekvens Kostnad Ansvar Kopplar 

till mål 

Information 

Ta fram ny cykelkarta 2021 Nytryck och 
uppdatering 
var tredje år 

 Projektledare 
för hållbart 
resande 

2 

Broschyr till skolor om 
trafiksäkerhet samt 
vinster av aktiv transport 
till skolan 

2021 Skickas ut till 
skolor årligen i 
samband med 
skolstart. 
Uppdateras 
vid behov. 

 Projektledare 
för hållbart 
resande 

4, 6 

Broschyr/folder med 
Kommunens 
kollektivtrafik 

2021 Uppdateras 
vid behov 

 Projektledare 
för hållbart 
resande 

1 

Göra trafiksäkerhetsbokslut och cykelbokslut som presenteras för nämnden i början av 
nästkommande år samt publiceras på Eslövs kommuns hemsida. 

 

Ta fram en digital söktjänst där man kan jämföra resesätt mellan en start och målpunkt. 
Likt Lunds kommuns Resejämföraren. 

 

Marknadsföring/Nudging – förslag på områden 

Reflexanvändning Oktober Årligen 30 tkr Projektledare 
för hållbart 
resande 

4 

Samåkning  Var tredje år  Projektledare 
för hållbart 
resande 

3 

Cykling  Vart tredje år  Projektledare 
för hållbart 
resande 

2, 3 

Kollektivtrafik  Var tredje år  Projektledare 
för hållbar 
resande 

1, 3 

Trafiksäkerhet   Vart annat år   Projektledare 
för hållbart 
resande  

4, 6 

Utforma ett arbetssätt 
för säkra skolvägar i 
kommunen. 

2021 Årligen så 
snart 
arbetssätt 
finns på plats. 

 Projektledare 
för hållbart 
resande 

4 

Uthyrning av 
specialcyklar 

Utreda 2022   Projektledare 
för hållbart 
resande 

2 
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Laddbara fordon  Var tredje år  Projektledare 
för hållbart 
resande 

 

Marknadsföra 
genomförda projekt 

Så snart något 
är färdigställt 

Årligen  Projektledare 
för projektet 

Beror 
på typ 
av 
åtgärd 

Evenemang och kampanjer  

Invigning av fysisk åtgärd Så snart 
projektet är 
färdigställt 

I samband 
med 
nybyggnation 
eller större 
ombyggnation.  

Regleras 
i 
projektet 

Projektledare 
för projektet 

Beror 
på typ 
av 
åtgärd 

Cykeldag Maj Årligen 30 tkr Projektledare 
för hållbart 
resande 

2 

Trafikantvecka September Årligen 50 tkr Projektledare 
för hållbart 
resande 

1,2, 3 

Luciafirande för pendlare December Årligen 10 tkr Projektledare 
för hållbart 
resande 

1 

Paketering  

Utveckla infrastrukturen i kollektivtrafiksnoder i form av förbättrade 
pendlingsparkeringar både för bil och cykel.  

1, 3 

Fysiska åtgärder  

Bygga ut och utveckla infrastrukturen för cykel.  2, 3 

Genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder (fysiska). 4 

Tidig planering och strategiskt arbete  

Arbeta med Mobility management i planarbetet och den tidiga planeringen. 1, 2, 3 

Utveckla kollektivtrafiken tillsammans med Skånetrafiken. Att inom Trepartssamarbetet 
med Skånetrafiken och Trafikbolaget uppnå god samverkan 

1, 3 

Ta fram en plan för laddinfrastruktur i kommunen.  

Ta fram en Trafikplan 1, 2, 3, 
4 

Medborgardialog kring Eslövsbornas resvanor idag samt vad som kan få dem att resa 
hållbart. Plan för genomförande hösten 2021.  

1, 2, 3 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-06-16 

 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 62    KOF.2021.0062 

Redovisning av ytterligare stöd till föreningar med anledning av covid-
19  

Ärendebeskrivning  
I samband med att kultur- och fritidsnämnden beviljades 0,5 miljoner kronor av 
kommunstyrelsen, till stöd för föreningar som påverkats ekonomiskt av covid-19, 
begärde kommunstyrelsen en återrapportering av samtliga covid-19-relaterade stöd 
som utbetalts under 2020 och 2021 (kommunstyrelsens beslut § 89 KS.2020.0362). 
Kommunstyrelsen efterfrågade även kriterier och motiveringar för utbetalningarna.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 89, 2021 - Begäran om ytterligare utökning av stöd 

till föreningar med anledning av covid-19 
 Bilaga 1 – Utbetalda coronastöd 2020 2021 
 Barnchecklista återrapportering av stöd till föreningar covid-19 
 Kriterier för föreningsbidrag covid-19 
 Återrapportering av stöd till föreningar med anledning av covid-19 
 

Beredning 
Stöd relaterat till covid-19 har utbetalts i tre omgångar under 2020 och 2021. Det 
första stödet kompenserade kostnader för lokaler och hyror. De andra två stöden 
kompenserade kostnadsökningar och inkomstbortfall på grund av pandemin. 

Beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av återrapporteringen av stöd till 
föreningar med anledning av covid-19 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Sammanställning coronastöd

Förening April, maj 2020 Juni-dec 2020 Jan-mars 2021
EAI bordtennis 60000 80000 37948
Eslövs Budo 10000 10380
Eslövs Golfklubb 10000
Eslövs Ridklubb 45000 8247
Stensäters Ryttarförening 45000
Hästhagens Ryttarförening 45000 35000
Friskis & Svettis 10000 80000 65963
FK Tor 10000 40000
Kung Fu 3000
EPBK Bowling 8000 8500 5930
PRO Eslöv 2000
SPF 108 2000
SPF Flyinge 2000
SPF Aktiv 2000
SPF Löberöd 2000
Eslövs Skyttegille 2000 7000
Löberöds Skytteförening 2000
Tjejjouren 5000
Eslövs Scoutkår 5000 51000 8996
Flyinge Scoutkår 5000
Harlösa Scoutkår 5000 20000
Örtofta Scoutkår 5000 10627
Eslövs Schackklubb 2000
HIF Ringarna 5000
BK Mix 5000
Eslövs Friluftsklubb 2000
Eslövs Cykelklubb 6000
Eslövsmusiken 5000
1908 års Musikcorps 5000
Stockamöllans IF 14000 4325
Stehags AIF 50000 30011
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Marieholms IS 50000 31919
Eslövs Innebandyförening 9000
Eslövs Flygmuseum 5000
Löberöds Hembygdsförening 10000
Eslövs IK 80000 56831
Harlösa IF 40000 15695
Rubin 5000
Eslövs Dragspelsklubb 5000
Trollenäs IF 25000 27442
Tramo IF 7500 5882
Stiftelsen Harlösa Byahus 10500
Harlösa Byalag 30000
EMUS 80000
EAI Friidrott 17000
Eslöv Höör släktforskare 5000
EAI brottning 15000
Löberöds IF 50000
Eslövs BK 41500 46833
Örtofta IS 20000 31335
Eslövs Petank 5000 6249
Los Quattros 5000
Norrevångs IF 8050
Eslövs Gymnastikkrets 9562
TFK Nova Eslöv 6574
Dansa Åh Le 9062
Eslövs Frisksportklubb 6228
Eslövs TK 57490

Totalsumma 299000 917000 501579

6 ( 64 )



Sammanträdesprotokoll
2021-04-06

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 89 KS.2020.0362

Begäran om ytterligare utökning av stöd till föreningar med anledning 
av covid-19 

Ärendebeskrivning 
Den ihållande pandemin fortsätter att tära på föreningarnas ekonomi och med 
regerings kraftiga begränsningar gör att det är mycket svårt eller omöjligt att få 
intäkter från kioskverksamhet, evenemang/slutspel, sponsorer osv.

Många föreningar har dessutom ökade utgifter för att anpassa verksamheten till 
rådande restriktioner. De fasta kostnaderna, som till exempel lokalkostnader, finns 
kvar. För att ge föreningarna bättre förutsättningar att klara sig genom krisen, behövs 
ytterligare ekonomiskt stöd om 1 miljon kronor för månaderna januari-mars 2021. 
Stödet kan sökas av föreningar för all form av inkomstbortfall eller kostnadsökning 
som kan bevisas ha orsakats av Coronakrisen. Dock innebär stödet inte möjlighet till 
full kompensation för föreningarna, utan ska ses som ett bidrag.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att bevilja kultur- och fritidsnämnden extra medel om 1 miljon kronor i stöd till 
föreningar i Eslövs kommun under perioden januari-mars 2021, för Coronarelaterade 
inkomstbortfall och kostnadsökningar.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Begäran om ytterligare utökning av stöd till föreningar med 

anledning av covid-19
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 21, 2021 Kompensationsstöd för föreningar 

2021

Beredning
Kommunstyrelsen har extra medel för oförutsedda händelser för 2021 om 4 miljoner 
kronor. I dagsläget är det oklart vilka merkostnader som uppstår i kommunens 
verksamhet under året som kan relateras till den pågående pandemin liksom om det 
kommer att finnas möjlighet till statsbidrag.

Kommunen beviljade för perioden september-december föregående år via 
fullmäktige kultur- och fritidsnämnden 0,5 mnkr för motsvarande bidrag till lokala 
föreningar. Kommunledningskontoret föreslår samma nivå på det extra bidraget till 
de lokala föreningarna för det första kvartalet 2021 som för perioden september-
december 2020 d v s 0,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har möjlighet att bevilja 
medel inom sina disponibla medel.
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Sammanträdesprotokoll
2021-04-06

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Catharina Malmborg (M), David Westlund (S) och Madeleine Atlas (C) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut samt att kultur- och fritidsnämnden 
återrapporterar utbetalda bidrag under 2020 och 2021 med kriterier och motivering 
till kommunstyrelsen senast september 2021.

Ted Bondesson (SD) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska beviljas 1 miljon 
kronor för bidrag till lokala föreningar.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande.

Beslut
- Kultur- och fritidsnämnden beviljas medel med 0,5 miljoner kronor för extra stöd 
till lokala föreningar under det första kvartalet 2021.
- Kultur- och fritidsnämnden ska återrapportera utbetalda bidrag under 2020 och 
2021 med kriterier och motivering till kommunstyrelsen senast september 2021.

Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden
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Anna Nordén Kommunstyrelsen 
+4641362931  
anna.norden@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: Kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Förstudie Eslövs framtida stadshus 

Ärendebeskrivning 
Eslövs stadshus invigdes 1982 med för den tiden moderna och ändamålsenliga 
lokaler. Ett stort antal medborgare besöker stadshuset årligen, majoriteten av de 
politiska mötena förläggs här, och i huset har idag över 350 medarbetare sin 
huvudsakliga arbetsplats. Långt fler medarbetare använder huset för möten och 
utbildningar. 
 
Över tid har behovet av att anpassa lokaler och arbetsplatser till ändrade behov och 
förväntan hos både invånare och medarbetare ökat. Trots en allt större digitalisering 
finns det, och kommer att fortsätta finnas ett stort behov av att kunna besöka eller 
arbeta från kommunen på plats. Under de senaste åren har det också förts allt mer 
dialog med idéburen sektor och på vilka sätt samarbete kan stärkas. Lokalfrågan är 
en viktig pusselbit i kommande samarbeten inom detta område. 
 
Det finns idag inget beslut om att bygga ett nytt stadshus eller att utveckla nuvarande 
byggnad. Kommunstyrelsen tillsatte 2020 medel för att genomföra en förstudie kring 
Eslövs framtida stadshus. Förstudien är tänkt att fungera som underlag för 
kommande beslut. 
 

Beslutsunderlag 
Förstudie: Eslövs framtida stadshus 

Beredning 

Under hösten 2020 och våren 2021 har AFRY på uppdrag av Kommunstyrelsen i 
Eslöv genomfört en förstudie av utformningen av ett framtida stadshus i Eslöv. 
 
Förstudien utreder behov och önskemål gällande ett framtida stadshus med ett fokus 
på ett invånar- och medarbetarperspektiv. 
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Med förstudien av ett framtida stadshus i Eslöv har AFRY sökt svar på frågor som 
rör hur det nuvarande stadshuset används och fungerar idag - samt hur dess brukare 
ser att ett framtida stadshus kan utvecklas och ta form. Förstudien undersöker vad 
som fungerar bättre och sämre idag, samt hur ett framtida stadshus kan möta 
förändrade behov. 
 
Förstudiens huvudintressenter har varit kommunens politiker, medarbetare och 
invånare. Målet har varit att förstudien ska visa på vilka behov ett framtida stadshus 
behöver svara mot, samt skapa engagemang och nyfikenhet hos medarbetare och 
kommuninvånare för hur ett framtida stadshus kan bli en modern arbetsplats och 
mötesplats för Eslövs kommuns invånare och andra intressenter. 
 
Förstudien har tagit sikte på hur invånare, politiker och verksamheternas behov kan 
se ut i framtiden. Nästa steg i processen föreslås att vidare utreda frågan om framtida 
lokaler utifrån förstudien. Utredningen bör belysa både möjligheter och 
konsekvenser i befintliga lokaler och i ett eventuellt nytt stadshus. Projektet föreslås 
då ingå i kommunens gemensamma lokalförsörjningsplanering. 
 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen lägger förstudien till handlingarna. 
- Kommunstyrelsen lämnar i uppdrag till Kommunledningskontoret att vidare 

utreda frågan om framtida lokaler utifrån förstudien. Arbetet avrapporteras i 
ordinarie lokalförsörjningsplanering. 

- Kommunstyrelsen lämnar i uppdrag till Kommunledningskontoret att genomföra 
och utvärdera tester för alternativa arbetsmetoder. Resultatet av detta arbete 
återrapporteras löpande med start i maj 2022 

 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
 
 
 
Eva Hallberg Anna Nordén 
Kommundirektör Biträdande förvaltningschef 
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Sammanfattning  
 

SYFTE OCH MÅL 

Eslövs stadshus invigdes 1982 med för den tiden moderna och ändamålsenliga lokaler. 

Ett stort antal medborgare besöker stadshuset årligen, majoriteten av de politiska 

mötena förläggs här, och i huset har idag över 350 medarbetare sin huvudsakliga 

arbetsplats. Långt fler medarbetare använder huset för möten och utbildningar. 

 

Över tid har behovet av att anpassa lokaler och arbetsplatser till ändrade behov och 

förväntan hos både invånare och medarbetare ökat. Trots en allt större digitalisering 

finns det, och kommer fortsätta finnas ett stort behov av att kommunen erbjuder en 

fysisk plats för besök och arbete. Under de senaste åren har det också förts allt mer 

dialog med idéburen sektor om på vilka sätt samarbete kan stärkas. Lokalfrågan är en 

viktig pusselbit i kommande samarbeten inom detta område. 

 

Det finns idag inget beslut om att bygga ett nytt stadshus eller att utveckla nuvarande 

byggnad. Under hösten 2020 och våren 2021 har AFRY på uppdrag av 

kommunstyrelsen i Eslövs kommun genomfört en förstudie av ett framtida stadshus i 

Eslöv. Förstudien utreder behov och önskemål gällande ett framtida stadshus med ett 

fokus på ett medarbetar- och invånarperspektiv och är tänkt att fungera som underlag 

för beslut om nästa steg i processen.  

 

METOD OCH PROCESS 

Förstudien har genomförts i tre faser: omvärldsanalys, dialog och kunskapsinhämtning 

samt analys och sammanställning. Arbetet initierades med en omvärldsspaning av 

stadshusets roll i ett framtida samhälle samt trender för framtidens arbetsplats. Det 

sammanställda materialet har sedan använts som grund för diskussion och inspiration 

i de dialogskapande momenten.  

 

Störst fokus i processen har legat på fasen dialog och kunskapsinhämtning. Under 

våren 2021 har AFRY genomfört workshops med invånare, politiker och medarbetare i 

Eslövs kommun samt tagit fram underlag för dialog som kan användas vid kommunens 

arbetsplatsträffar (APT). Målet med dialogen var att skapa en inkluderande process där 

såväl medarbetare som invånare i Eslövs kommun får ge sin bild av hur ett framtida 

stadshus kan bli en attraktiv arbetsplats och mötesplats.   

 

Resultatet av dialogerna och omvärldsbevakningen har slutligen analyserats och 

sammanställts i denna rapport. 

 

OMVÄRLDSSPANING 

Omvärldsspaning har skett inom två områden: framtidens stadshus och framtidens 

arbetsplats. 

Framtidens stadshus 

Under de senaste åren har det uppförts många nya stadshus i Sverige och Norden, 

både genom nybyggnation och omdaning av befintliga byggnader. Gemensamt för de 

stadshus som uppförts är önskan att skapa mer öppenhet och transparens. Det nya 

stadshusets funktion är att vara en mötesplats för kommunens invånare, civilsamhälle 

och lokala näringsliv. För att uppnå detta är en tydlig trend att samlokalisera den 

kommunala organisationen med andra verksamheter och publika funktioner såsom 

museum, bibliotek och stationshus.  
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Framtidens arbetsplats 

Under lång tid har utvecklingen gått mot ett mer flexibelt arbetsliv. Den ökande 

digitaliseringen gör att många kan arbeta var och när de vill; en utveckling som 

accelererats av den pandemi som präglat de senaste två åren. Flera av de 

beteendeförändringar och arbetssätt som vi utvecklat under pandemin kommer vi ta 

med oss i framtidens arbetsliv men mycket pekar på att den fysiska arbetsplatsen 

fortsatt kommer fylla en stor funktion för mötet mellan medarbetare, 

samarbetspartners och kunder. Omvärldsspaningen av framtidens arbetsplats pekar på 

fyra delvis motstridiga trender: 

• ökad flexibilitet svarar mot medarbetares olika behov 

• större fokus på hälsa skapar bättre produktivitet 

• effekter av pandemin kan bli mindre kontor med fler barriärer mellan team och 

avdelningar 

• digitalisering och lärande är nyckeln till framgång 

 

DIALOGRESULTAT 

Resultatet av dialogerna kan sammanfattas i tre teman: Eslövs framtida stadshus 

som arbetsplats, plats för invånare och demokratisk arena. Överlag är de intervjuade 

grupperna relativt överens och har gemensamma viljeriktningar gällande ett framtida 

stadshus. Ett återkommande önskemål är att stadshuset ska vara en plats där alla kan 

mötas på ett enklare sätt. Man vill även att huset ska vara mer multifunktionellt med 

fler typer av verksamheter och aktiviteter. 

 
Ett genomgående tema i de dialoger som genomförts är behovet att klargöra 

stadshusets roll i Eslövs framtid. Vad ska det bidra till i kommunen och vilka 

verksamheter ska finnas här? 

 

FÖRSLAG TILL NÄSTA STEG 

Nedan sammanfattas förslag på kompletterande åtgärder samt aspekter att studera 

vidare i nästa steg av processen: 

- Fortsatt utredning och konsekvensbeskrivning (inklusive ekonomi och 

hållbarhet) av de tre föreslagna inriktningarna. 

- Fördjupad och kompletterande trendspaning gällande faktorer som kommer 

påverka Eslövs framtida stadshus. Exempelvis klimatsäkring, digitalisering och 

attraktivitet. 

- Kompletterande och fördjupad dialog. Pga. pandemin var möjligheten till 

involvering av invånare mycket begränsad. I den fortsatta processen bör fler 

grupper såsom barn, fastighetsägare och det lokala näringslivet involveras.  

- Fortsatt dialog med medarbetare. En möjlighet att aktivt involvera 

medarbetarna i den fortsatta processen är att genomföra test av 

arbetsplatsprototyper och nya arbetsmetoder som exempelvis Malmömodellen 

”Stick ut”1 eller att föra ut stadshusets verksamhet på olika pop-stationer. 

Testen kan ge input till den fortsatta utvecklingen av stadshuset och ökar 

medvetenheten om frågan. 

 

 

 

 

 

 
1 Stick ut är ett interaktiv forskningsprojektet vars syfte varit att utmana rådande normer kring arbete som 

vanligtvis bedrivs inomhus. Läs mer om projektet på s. 21. 
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1 Inledning 
 

Eslövs stadshus invigdes 1982 med för den tiden moderna och ändamålsenliga lokaler. 

Ett stort antal medborgare besöker stadshuset årligen, majoriteten av de politiska 

mötena förläggs här, och i huset har idag över 350 medarbetare sin huvudsakliga 

arbetsplats. Långt fler medarbetare använder huset för möten och utbildningar. 

 

Över tid har behovet av att anpassa lokaler och arbetsplatser till ändrade behov och 

förväntan hos både invånare och medarbetare ökat. Trots en allt större digitalisering 

finns det, och kommer att fortsätta finnas ett stort behov av att kunna besöka eller 

arbeta från kommunen på plats. Under de senaste åren har det också förts allt mer 

dialog med idéburen sektor om på vilka sätt samarbete kan stärkas. Lokalfrågan är en 

viktig pusselbit i kommande samarbeten inom detta område. 

 

Det finns idag inget beslut om att bygga ett nytt stadshus eller att utveckla nuvarande 

byggnad. Kommunstyrelsen tillsatte 2020 medel för att genomföra en förstudie kring 

Eslövs framtida stadshus. Förstudien är tänkt att fungera som underlag för kommande 

beslut.  

 

De senaste 10 åren har det byggts många nya stadshus runtom i Sverige och än fler 

är planerade att uppföras under det närmsta decenniet. Historiskt har stadshuset varit 

en byggnad som ska spegla kommunens värderingar både som maktcentrum och 

demokratisk arena. I takt med att samhället och kommunens uppdrag utvecklats har 

även stadshusen omdanats. Att det just nu uppförs många nya stadshus kan vara ett 

tecken på att kommunens roll åter är under förändring.  

 

Vår globaliserade värld knyter oss allt tätare samman och skapar nya möjligheter till 

utbyte. Klimatkrisen utmanar våra samhällsstrukturer och vardagliga beteenden; vi 

behöver göra stora förändringar på kort tid. Parallellt sker en omfattande digitalisering 

och tekniska innovationer förändrar i allt snabbare takt hur vi organiserar produktion 

och arbete.  

 

Denna utveckling ställer nya krav på kommunen som politisk organisation, offentlig 

myndighet och arbetsgivare. För att möta de utmaningar, och kunna utnyttja de 

möjligheter vi står inför krävs anpassning, uppfinningsrikedom och förändrade 

arbetssätt. Här vill Eslövs kommun ligga i framkant. Visionen är att 2025 vara  

Skånes bästa kommun att bo och verka i. Ett utvecklat framtida stadshus som stödjer 

kommunens processer och möter invånarnas behov kan vara en del i att uppnå 

visionen.  

 

Covid-19-pandemin har lärt oss att vi behöver skapa flexibla och motståndskraftiga 

arbetsprocesser och utrusta våra lokaler för att tåla olika typer av påfrestningar. 

Pandemin kan med stor sannolikhet resultera i högre krav på möjlighet till distansering 

både på arbetsplatsen och i offentliga miljöer. Även fortsättningsvis kommer troligen 

mycket arbete att utföras på distans och allt mer av våra vardagliga sysslor ske på 

nätet. Med denna nyvunna krismedvetenhet blir det tydligt att vi behöver rusta oss 

även för andra typer av påfrestningar, som exempelvis extremväder till följd av 

klimatförändringar, sårbarheten i den ökade digitaliseringen, större ojämlikhet och 

demokratiskt underskott. 
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Den här rapporten är en förstudie gällande ett framtida stadshus i Eslöv. Syftet med 

studien är att utreda behov och önskemål vid en potentiell utveckling av stadshuset 

med ett fokus på medarbetar- och invånarperspektiv. I processen har invånare, 

politiker och medarbetare i Eslövs kommun intervjuats om vilka behov och önskemål 

ett nytt stadshus behöver svara mot.      

 

Genom en inkluderande process som speglat kommunens värdeord engagemang, 

nyskapande och allas lika värde har Eslöv startat arbetet med att utreda 

förutsättningarna för ett nytt stadshus som kan bidra till ökad tillgänglighet och 

demokrati såväl som bättre arbetsmiljö och mer effektiva processer.  
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2 Bakgrund  
I detta kapitel beskrivs vad en förstudie är och hur arbetet med förstudien av Eslövs 

framtids stadshus har genomförts. 

2.1 Vad är en förstudie? 

Syftet med en förstudie är att undersöka förutsättningar för ett framtida projekt eller 

arbete. En förstudie bygger på en nulägesanalys där olika behov, viljor och villkor 

rörande det tänkta projektet belyses inför ett fortsatt arbete. Förstudies funktion är att 

resultera i ett beslutsunderlag och en viljeriktning för ett eventuellt framtida 

genomförande. 

2.2 Eslövs framtida stadshus 

AFRY har sedan november 2020 genomfört en förstudie av Eslövs framtida stadshus. 

Syftet med förstudien har varit att utreda behov och önskemål vid en potentiell 

utveckling av ett framtida stadshus med ett fokus på ett medarbetar- och 

invånarperspektiv. I nuläget finns inget politiskt beslut om att bygga nytt eller utveckla 

nuvarande stadshus. Förstudien är första steget i en process att utveckla framtidens 

stadshus och fungerar som underlag för beslut om nästa steg.  

 

Med förstudien av ett framtida stadshus i Eslöv har AFRY sökt svar på frågor som rör 

hur det nuvarande stadshuset används och fungerar idag - samt hur dess brukare ser 

att ett framtida stadshus kan utvecklas och ta form. Förstudien undersöker vad som 

fungerar bättre och sämre idag, samt hur ett framtida stadshus kan möta framtida 

behov. Genom att lyfta olika inspirerande exempel från andra delar av landet från vår 

omvärldsanalys har vi belyst frågan om vad ett stadshus och en modern arbetsplats 

idag kan vara.  

Förstudiens huvudintressenter har varit kommunens invånare, politiker och 

medarbetare. Målet har varit att förstudien ska visa på vilka behov ett framtida 

stadshus behöver svara mot, samt skapa engagemang och nyfikenhet hos 

medarbetare och kommuninvånare för hur ett framtida stadshus kan bli en modern 

arbetsplats och mötesplats för kommunens invånare och andra intressenter.  

2.3 Metod och process 

Förstudiens arbete har varit en process i tre faser; omvärldsanalys, dialog och 

kunskapsinhämtning samt analys och sammanställning. Processen, som har haft ett 

fokus på brukarinvolvering och medborgardialog, grundas på en dialogmetod som har 

utvecklats av Art Council i England och konsulten Emily Johnsson/Wish Tree.  

 

Figur 1. Figuren visar förstudiens process uppdelat i tre faser. 
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Fas 1 - Omvärldsanalys 

Förstudiens dialogskapande moment har tagit avstamp i en omvärldsanalys som 

genomfördes efter projektets uppstart under vintern 2020. Omvärldsanalysen har 

undersökt och samlat aktuell kunskap det framtida stadshusets roll i samhället som 

mötesplats och demokratisk arena samt den moderna arbetsplatsens funktioner, 

lokaler, teknik och kultur. Materialet har sedan implementerats i de dialogskapande 

momenten för att främja tankar och diskussion om behov i ett framtida stadshus. 

 

Fas 2 - Dialog och kunskapsinhämtning 

Under våren 2021 har AFRY fört dialog och samlat in synpunkter, idéer och kunskap 

från invånare, politiker och medarbetare i Eslövs kommun. De dialogskapande 

momenten har genomförts i form av workshops samt diskussion i anslutning till 

medarbetares APT-möten. Workshoparna har riktat sig till fyra olika fokusgrupper; 

invånare, politiker, ledningsgrupp och medarbetare. Diskussioner under APT 

genomfördes av chefer och medarbetare för att fånga upp ytterligare tankar och 

komplettera diskussion och resultat från workshopen med medarbetare. Totalt 

uppskattas ca 200 personer ha deltagit i dialogerna.  

 

Fas 3 - Analys och sammanställning 

Avslutningsvis analyserades de insikter och den kunskap som inhämtats från tidigare 

genomförda aktiviteter och moment; diskussioner med beställare, omvärldsanalys och 

dialogmöten. Förstudiens process och analys har sammanställts i denna slutrapport. 

Rapporten kan ses som en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med förslag till hur 

utvecklingen av ett framtida stadshus i Eslöv kan tas vidare. 

2.4 Avgränsning 

Dialogmomenten har på grund av rådande pandemi fått genomföras digitalt. Tack vare 

goda tekniska verktyg har förstudiens process ändå kunnat utföras med bibehållen 

kvalitet. Att alla dialogmoment har genomförts digitalt har dock påverkat invånarnas 

möjlighet till medverkande i processen. Det har dels varit svårare att nå ut med 

inbjudan och information till invånare, dels krävts tillgång till dator, surfplatta eller 

mobil samt ett visst tekniskt kunnande för att delta. En majoritet av de invånare som 

medverkat i dialogen har varit representanter för olika föreningar. De tankar och idéer 

från invånare som presenteras i denna rapport kan därför inte ses som representativa 

för Eslövs invånare i stort utan speglar den deltagande gruppens perspektiv och 

intressen.  

Figur 2. Figuren visar en tidslinje över förstudiens process som illustrerar utvalda moment från 
start till slut. 
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3 Omvärldsspaning 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av den omvärldsspaning som 

genomförts våren 2021 om framtidens stadshus och arbetslivets utveckling.  

3.1 Stadshuset historiskt och idag 

Stadshuset är i de flesta kommuner en centralt lokaliserad byggnad som inrymmer 

kommunens politiska och administrativa organisation. Beroende på lokala historiska 

förhållanden har stadshuset olika benämningar i olika kommuner bl.a. förvaltningshus, 

kanslihus, kommunalhus, kommunhus, kommunalkontor, nämndhus och rådhus. 

Stadshusets historiska föregångare är just rådhuset och i Danmark och Norge heter 

stadshuset fortfarande rådhus.   

Många av Sveriges stadshus är byggda under 1800-talets andra hälft samt mellan 

1950-75. Det beror på att kommunens ansvar och uppgifter förändrades under dessa 

årtionden vilket även ställde nya krav på byggnaderna. Under mitten av 1800-talet 

växte kommunernas uppgifter, antalet tjänstemän utökades och råden ersättes av 

stadsfullmäktige. Med de nya stadshusen som rymde en större administration ville 

man utstråla makt. Byggnaderna är ofta centralt belägna och ritade av kända 

arkitekter.  

 

Under 1900-talet växte den lokala demokratin och förvaltningen fram och kommunen 

fick ansvara för bl.a. utbildning, samhällsplanering och omsorg. I två omgångar på 

1950- och 70-talen slogs mindre kommuner ihop till större enheter för att bättre klara 

av de nya uppgifterna. Nya stadshus uppfördes i de nybildade kommunerna för att 

skapa en känsla av sammanhang och framåtanda. Byggnaderna är ofta moderna 

skapelser som ska spegla kommunens självförtroende och framtidstro. 

 

Det senaste årtiondet har många nya stadshus byggts i Sveriges kommuner. Kanske 

är det ett tecken på att kommunens roll åter är under förändring. Faktorer som en 

åldrande och mer diversifierad befolkning, individualisering och ny teknik som 

exempelvis AI förändrar produktion och arbetssätt.  

 

Åsa Melvanius, f.d. digitaliseringschef i Lunds kommun menar i en artikel på 

kommunens hemsida2 att kommunen måste hitta nya, mer kostnadseffektiva sätt att 

leverera välfärdstjänster till sina invånare. I Lund ska de nya arbetssätten utvecklas i 

den tillfälliga labbmiljön ”Studio stadshuset” där kommunens anställda tillsammans 

med civilsamhälle och lokalt näringsliv ”praktiserar nya agila arbetssätt och snabbt tar 

fram nya lösningar och prototyper.”  

 

Arbetslivet har förändrats drastiskt under det sista årtiondet. Digitaliseringen skapar 

snabbare processer och ger oss möjlighet att arbeta när vi vill, var vi vill och med vem 

vi vill. Invånare kan idag möta kommunen via hemsida, mejl, telefon, chatt och social 

media. Dygnet runt, året runt. I takt med att kommunikationskanalerna blir fler och 

tillgängligheten ökar ställs också högre krav på tydlig och snabb information samt 

effektiv och transparent ärendehantering.  

 

Vilken roll har ett fysiskt stadshus i denna digitala framtid? Som mötesplats för 

kommunens invånare, som arbetsplats för kommunens anställda och som symbol för 

kommunens vision och värderingar? En tydlig utveckling under det senaste årtiondet 

är att kommunen i allt större utsträckning vänder sig utåt. Ett exempel är trenden med 

 
2 Lunds kommun, Studio stadshuset lockar till innovation 
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kontaktcenter som en tydlig väg in i kommunen där invånare och näringsliv kan få 

svar på frågor och guidas rätt i organisationen. Ett annat att det blir allt vanligare att 

samlokalisera stadshus med offentlig verksamhet såsom bibliotek, kulturhus, museum 

och restauranger. På olika sätt försöker kommunen komma närmare invånarna och 

tillgängliggöra sin verksamhet.  

 

Med det senaste årets pandemin har digitaliseringen tagit ett stort kliv framåt 

samtidigt som stora sårbarheter i samhällsstrukturen har blottlagts. Vi har snabbt fått 

ställa om våra organisationer, hitta sätta att nå ut med information till de utan digital 

kompetens, motverka fake news och fundera kring hur vi skapar sammanhang och 

mening när vi inte kan ses.  

 

Är det något pandemin lärt oss är det att vi måste öka vår resiliens mot olika typer av 

kriser. Den här gången var det pandemi, nästa gång kommer påfrestningen i form av 

en värmebölja, skyfall, cyberattack, desinformationskampanj eller något som vi idag 

har svårt att föreställa oss. Det ställer höga krav på ett stadshus och kommunal 

organisation som är såväl flexibel och resilient, som anpassad efter invånarnas olika 

behov. 

 

3.2 Framtidens stadshus  
Under de senaste åren har det uppförts många nya stadshus i Sverige och Norden, 

både genom nybyggnation och ombyggnation av befintliga byggnader. Flera 

kommuner väljer att bygga helt nytt men det finns även de som kompletterar och 

utvecklar nuvarande bebyggelse. Gemensamt för de stadshus som uppförts de senaste 

åren är önskan att skapa mer öppenhet och transparens. Stadshuset ska vara en 

mötesplats för kommunens invånare, civilsamhälle och lokala näringsliv. För att uppnå 

detta är en tydlig trend att samlokalisera den kommunala organisationen med andra 

verksamheter och publika funktioner såsom museum, bibliotek och stationshus.  

 

I detta avsnitt presenteras exempel på planerade eller nybyggda stadshus runt om i 

landet samt en utblick över Öresundsund till Roskilde och Odense.  

 

3.2.1 Kristallen i Kiruna  
Förra året påbörjades stadsflytten i Kiruna. Flera byggnader med stort historiskt värde 

har fått följa med till den nya stadskärnan men stadshuset är en av de funktioner som 

man har valt att bygga nytt. Inflyttning i det nya stadshuset Kristallen, som är 

finansierat av LKAB, ägde rum sommaren 2018.    

 

”Kristallen är kirunabornas vardagsrum”  

 

I byggnaden har man valt att kombinera den kommunala förvaltningen med ett 

konstmuseum. Förhoppningen är att skapa en välkomnande miljö med känsla av 

gemenskap där festligheter, konserter, dans och teater ska äga rum. Det ska vara 

"kirunabornas vardagsrum" där människor kan mötas, vistas och arbeta omgivna av 

konst och kultur. 

 

Det danska arkitektföretaget Henning Larsen Architects vann det prestigefulla 

uppdraget att rita stadshuset, som de döpt till Kristallen. Byggnaden har motsvarande 

storlek, funktion och kvalitet som Kirunas föregående stadshus, Igloo. Kiruna kommun 

ställde krav på att byggnaden skulle ha hög arkitektonisk kreativitet, samt uppfylla 

hög miljöstandard - en utmaning i ett kallt klimat. Arkitekternas ambition var att med 
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det nya stadshuset skapa skimrande detaljer och en atmosfär av demokrati. I 

byggnaden har flera byggnadsminnen från det gamla stadshuset återanvänts bl.a. 

huvudentréns handtag (formade som den samiska trumman), konstverket 

Kiirunavaara och det gamla stadshusets klocktorn, som ska placerats på torget utanför 

Kristallen.  

 

Se hur stadshuset ser ut invändigt här. 

 

 

 

Figur 3. Kristallen i Kiruna. Foto: Henning Larsen Hufton + Crow Skriv. 

 

3.2.2 Skara stadshus  
I november 2019 invigdes Skaras nygamla stadshus i det renoverade Djäknehuset. 

Byggnaden, som uppfördes 1871, är ritad av den kända arkitekten Hugo Zettervall och 

har fram till 2017 tjänat som skola i olika former, först som allmänt läroverk och 

senare gymnasieskola.  

 

I renoveringen har viktiga arkitektoniska och historiska detaljer och miljöer i huset 

bevarats. Lokalerna har moderniserats för att få ett väl fungerande stadshus för såväl 

invånare som politiker och tjänstepersoner. Idag huserar huset drygt 110 politiker och 

tjänstepersoner. Skara kommun menar att de vill möta framtidens behov av mer 

samverkan, snabbare processer och digitalisering med en aktivitetsbaserad 

arbetsmiljö. Delar av stadshuset är tillgängligt för allmänheten med medborgarservice 

i entréplan och kommunfullmäktigemöten en våning upp i aulan. I kontaktcentret finns 

lounge med datorer, fritt wifi och mötesrum. Här återfinns även turistbyrån och det 

jobbar en flerspråkig kommunvägledare och växeltelefonister i kontaktcentret.  

 

 

 

Utmärkande för Kristallen 

- Återbruk av byggnadsminnen från det gamla stadshuset 

- Fokus på konst och kultur  

- Hög miljöprestanda 

 

Utmärkande för Skara stadshus 

- Historisk byggnad blir nytt stadshus 

- Aktivitetsbaserad arbetsmiljö för medarbetarna 

- Fokus på tillgänglighet för invånarna 
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Figur 4. Skara stadshus. Foto: Skara kommun.  

 

3.2.3 Fröja Ånyo i Uppsala  
2017 påbörjades förberedelserna för renovering och utbyggnad av Uppsalas stadshus. 

Det befintliga stadshuset ”Fröjas sal” uppfördes 1964, men byggdes inte färdigt i sin 

helhet. Med den nya utbyggnaden ”Fröja Ånyo”, ritad av Henning Larsen Architects, 

sluts kvarteret i enlighet med de ursprungliga ritningarna. Ambitionen är att det nya 

stadshuset ska bli mer tillgängligt för alla som bor i och besöker Uppsala. I det nya 

stadshuset kommer det bland annat finnas utställningar, kontaktcenter, reception, 

konferenscenter, restaurang och kafé. 

 

Hösten 2021 ska 1650 medarbetare och politiker flytta in i det nya stadshuset. Den 

nya byggnaden kommer att innehålla sammanträdessalar för kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen samt mötesrum. Målet är att det nya huset både ska fungera som 

demokratisk mötesplats och bli en väl fungerande arbetsplats för de anställda.  

Även Uppsala har valt en aktivitetsbaserad arbetsmiljö med öppna och flexibla 

arbetsytor istället för att varje medarbetare har sitt eget skrivbord och rum. En 

prototyp över arbetsplatsernas utformning byggdes upp i nuvarande kommunhus i 

syfte att testa och utvärdera arbetsmiljön. Erfarenheterna från pilotprojektet har sedan 

legat till grund för de nya lokaler som byggs i stadshuset. 

 

Se bilder och filmer från bygget.  

 

 

 

Utmärkande för Uppsala stadshus 

- Utbyggnad av befintligt stadshus 

- Blandade funktioner med bl.a. service, konst och café 

- Prototyper har använts som en del av processen att utveckla stadshuset 
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3.2.4 Ängelholms nya stadshus  
I juni 2019 fattade Ängelholms kommun beslut om att bygga ett nytt stadshus i 

anslutning till stationen då nuvarande stadshus är i dåligt skick och för trångt för 

kommunens verksamhet. Det nya stadshuset blir en del av utvecklingen i det nya 

stationsområdet. Under sommaren och hösten 2020 var ett förslag till detaljplan för 

stationsområdet ute på samråd. Hur stadshuset ska se ut är ännu inte bestämt. 

Tanken är att Ängelholms barns lekfulla och konstnärliga sidor ska vara med och 

forma det nya stadshuset. Det ska ske genom forskningsprojektet ”Lek för demokrati” 

som Ängelholms kommun tillsammans med fyra andra aktörer tilldelats 2,5 miljoner 

kronor för att genomföra.  

 

 

 

 

Figur 5. Ängelholms nya stadshus. Illustration: Ängelholms kommun.  

 

Lek för demokrati  

Lek för demokrati är ett samverkansprojekt mellan Form/Design Center, 

Konstfrämjandet Skåne, Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet, 

Tankesmedjan Movium vid SLU och Ängelholms Kommun. Fokus i projektet är barn 

och ungas rätt att vara med och forma den offentliga miljön. Forskningsprojektet 

genomförs inom Formas utlysning Gestaltad livsmiljö och syftar till att utveckla en 

ny tvärdisciplinär arbetsmetod som diskuterar demokrati, arkitektur, stad, design 

och där det offentliga rummet gestaltas utifrån konstnärliga processer och barns 

lek.  

 

”Att inkludera Ängelholms yngsta invånare blir en styrka i ett så 

symbolladdat projekt som ett stadshus. Vi tar leken på allvar och 

bidrar till helt ny forskning om barns delaktighet i stadsutveckling” 

- Pernilla Theselius, stadsarkitekt i Ängelholms kommun 

 

Läs mer om Lek för demokrati och se filmen om projektet.  

 

Utmärkande för Ängelholms stadshus 

- Fokus på forskning och metodutveckling 

- Fokus på barnperspektivet och deras delaktighet i demokrati 

- Barn involveras i utvecklingsprocessen 
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3.2.5 Kävlinge medborgarhus  
2015 startade planeringen för ett nytt medborgarhus i Kävlinge med syftet är att 

skapa en välkomnande och inspirerande mötesplats som ger mervärde genom ökad 

tillgänglighet för medborgarna. Det nya medborgarhuset, med ett kombinerat 

bibliotek, aktivitetshus, arkiv och kommunhus beräknas stå klart våren 2023.  

 

Kävlinges nya medborgarhus kommer att ligga strategiskt placerat, alldeles intill 

järnvägsstationen i den nya stadsdelen Stationsstaden. Ambitionen är att skapa en 

central mötesplats där en stor del av den kommunala servicen samlas så att invånare 

kan utföra sina ärenden på en och samma plats.  

 

I husets entréplan kommer det att finnas bibliotek, forskarrum, det kommunala 

bostadsbolagets ”bobutik” och kommunens kundtjänst. Ambitionen är att 

bibliotekslokalerna ska uppmuntra till samarbete med förskola, grundskola och 

vuxenutbildning, samt vara en plats som lockar till lärande och utveckling. Det nya 

medborgarhuset har även fler och bättre lokaler för kommunens föreningsliv, vilket 

möjliggör fler medborgardagar och externa konferenser.  

 

”Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och kommer i det nya huset att få 

en flexibel och kreativ arbetsmiljö som främjar samarbete mellan våra 

olika verksamheter. Dessutom kommer vi ännu närmre stationen vilket 

gör det enkelt att pendla hit från större delen av Skåne”  

Mikael Persson, kommundirektör 

 

På översta våningen planeras för fullmäktigesal som kan delas i två eller öppnas helt 

och skapa plats för ett stort antal deltagare. På samma våning finns bokningsbara 

mötesrum, fika- och mötesytor samt takterrass. På våning två och tre byggs 

aktivitetsbaserade arbetsplatser för tvåhundra medarbetare med gemensam lounge, 

olika arbetsplatser och mötesrum i varierande storlek.  

Kävlinges nya medborgarhus kommer att certifieras med Miljöbyggnad Guld, den 

högsta miljöcertifieringen. 

 

3.2.6 Kristallen och Studio stadshuset i Lund  
Lund har under 2010-talet utvecklat två olika stadhuskoncept med olika funktion som 

kompletterar varandra. Kristallen har en mer traditionell kommunhusfunktion medan 

Studio stadshuset fungerar som en innovationsarena för kommunens verksamheter, 

näringsliv och ideella sektor.   

 

Kristallen 

Våren 2014 flyttade 500 av Lunds kommuns anställda in i det nya stadshuset 

Kristallen. I det nya huset finns socialförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, tekniska 

förvaltningen, miljöförvaltningen och serviceförvaltningen. Då socialförvaltningens 

verksamhet ställer högre krav på säkerhet är kommunhuset inte är helt öppet för 

Utmärkande för Kävlinges medborgarhus  

- Ökad tillgänglighet för invånarna när fler ärenden kan utföras på samma 

plats 

- Olika verksamheter samutnyttjar bygganden 

- Fler lokaler för föreningslivet  

- Hög miljömedvetenhet 
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allmänheten. I bottenplanet finns en reception och servicekontor för enklare ärenden. 

Den som vill besöka en tjänsteperson måste mötas upp i receptionen. 

 

Lokalerna är planerade efter ett aktivitetsbaserat arbetssätt med öppet 

kontorslandskap, gott om små ”tysta rum” och ett varierat utbud av möteslokaler. På 

sjunde våningen i Kristallen finns de anställdas lunchrestaurang med utsikt över stora 

delar av Lund. Här finns soldäck med ängsgräs och blåklockor för att främja den 

biologiska mångfalden. Solpaneler finns på taket och 40 borrhål förser huset med 

geotermi för värme och kyla. 

  

 

Figur 6. Lunds stadshus Kristallen. Foto: Lunds kommun.  

 

Studio stadshuset 
I december 2019 beslutade Lunds kommunstyrelse att det gamla stadshusets källare 

och bottenplan ska få en tillfällig användning för möten, arbetsplatser och projekt. Det 

gamla stadshuset, som stått tomt sedan kommunkontoret lämnade det 2018, har 

under hösten 2020 blivit Lunds kommuns kreativa arena; en plats där kommunens 

anställda möts över organisationsgränserna och där samarbete och innovation 

stimuleras.  

 

Utmärkande för Kristallen 

- Traditionellt stadshus som huserar många av kommunens förvaltningar 

- Aktivitetsbaserad arbetsmiljö 

- Stort fokus på ekologisk hållbarhet  
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”För att ha råd med välfärd i framtiden behöver vi leverera 

välfärdstjänster på nya sätt, och vi måste få upp farten för att klara av 

det. Tanken är att skapa en miljö där vi praktiserar nya agila arbetssätt 

och snabbt tar fram nya lösningar och prototyper.” 

Åsa Melvanius, f.d. digitaliseringschef Lunds kommun 

 

Ambitionen i upprustningen har varit att ta tillvara på husets kvaliteter och använda 

återbruk i möblering och inredning. Studenter från Ingvar Kamprads Design Center har 

haft som sommarjobb att måla och inreda lokalerna och personal från Konsthallen har 

hjälpt till att hänga tavlor. I Studio stadshuset finns en lounge, ett flertal grupprum att 

boka för kortare eller längre tid, en tv-studio, en verkstad och en avdelning med rum 

som passar för workshops och möten.  

 

3.2.7 Borgernes hus i Odense  
2014 beslutade Odenses byråd (kommunfullmäktige) att skapa en ny samlingsplats i 

staden i form av ett Borgernes Hus (medborgarnas hus). En av de centrala tankarna 

för mötesplatsen var att skapa nya sätt för kommunen och invånarna att mötas och bli 

klokare och starkare tillsammans. I början av 2017 startade ombyggnationen av 

Huvudbiblioteket och i november samma år öppnade Borgenes hus. Tanken är att 

huset ska fungera som en modern samlingsplats med utrymme för demokrati, 

föreläsningar, volontärarbete och föreningsliv. I Borgernes hus finns Huvud- och 

musikbiblioteket, Medborgartjänst och Volontärcenter Odense. Flera av de traditionella 

stadshusfunktionerna har omprövats i ett modernt sammanhang - med lärande, 

spridning och civilsamhället som vägledande principer. I huset möts bl.a. kommunen, 

privata aktörer, medborgare, föreningar och volontärer. Odense hoppas att de nya 

relationer som uppstår utvecklas till nya samarbeten till förmån för kommunens 

invånare. 

 

 

3.2.8 Byens hus i Roskilde  
Idéen om ett Byens hus (Stadens hus) i Roskilde startade 2013 med att byrådet 

(kommunfullmäktige) beslutade att det tidigare rådhusets lokaler skulle lånas ut till 

föreningar och aktörer med kulturella och ideella ändamål. Genom en omfattande 

involveringsprocess med invånare och ideell sektor formulerades sedan en vision för 

Byens hus som antog politiskt året därpå.  

 

Utmärkande för Borgernes hus 

- Ombyggnation av det tidigare Huvudbiblioteket 

- Samutnyttjande mellan olika funktioner 

- Fokus på samarbete mellan kommun, näringsliv, frivilligsektor och invånare 

 

Utmärkande för Studio stadshuset 

- Återanvändning av en gammal byggnad 

- Tillfällig arena för innovation och idéutveckling 

- Hög grad av återbruk 
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Byens hus består idag av två historiska byggnader i Roskilde centrum; det gamla 

rådhuset och det gamla sjukhuset. Tillsammans har de två byggnaderna en yta på 

3000 m2 med lokaler i varierande storlek från mindre mötesrum till den gamla 

byrådssalen med sin kulturhistoriska miljö. Det finns plats för både planerade och 

slumpmässiga möten mellan människor: större medborgarmöten, tillfälliga 

utställningar, intima nätverksmöten, experiment med nya initiativ och klassiskt 

föreningsarbete. 

 

Som invånare kan du låna lokaler i Byens hus för ideella ändamål och för att testa nya 

idéer. Har du ett kommersiellt syfte eller bor utanför Roskilde kommun måste du 

däremot betala hyra. Det går inte heller att låna lokaler till evenemang av privat 

karaktär.  

 

 

3.3 Framtidens arbetsplats  
Under lång tid har utvecklingen gått mot ett mer flexibelt arbetsliv. Digitaliseringen 

gör att många kan arbeta var och när de vill. En utveckling som accelererat under 

pandemin. Flera av de beteendeförändringar och arbetssätt som vi utvecklat under det 

senaste året kommer vi ta med oss i framtidens arbetsliv. Hemarbetet har för många 

gjort det lättare att få ihop livspusslet med mer tid till sömn, träning och familj. 

Distansarbetet har även skapat högre produktivitet. Samtidigt saknar många de 

sociala kontakterna och det ämnesmässiga utbytet. Fler tycker det är svårt att sätta 

gränser mellan arbete och fritid samt att få stöd från chefen.  

 

 

Arkitektbyrån Gottlieb Paludan har tillsammans med AFRY genomfört en undersökning 

om distansarbete som visar att för erfarna medarbetare innebär distansarbete få 

avbrott och hög produktivitet medan yngre medarbetare har större behov av tät 

kontakt med såväl kollegor som ledare. När den fysiska arbetsplatsen inte längre 

Visionen är att Byens hus ska vara: 

- Ett permanent offentligt möte 

- En utpost för alla aktörer 

- En katalysator för stadslivet 

- En plats för studenter 

Principerna för Byens hus är: 

- För alla 

- Gemensamt ansvar 

- Bara fråga 

Utmärkande för Byens hus 

- Resultatet av en samskapandeprocess 

- En tillgänglig resurs för stadens invånare 

Förändringar som många hoppas består efter pandemin: 

- Mer flexibelt användande av hemmakontoret 

- Mer användning av digital kommunikation 

- Färre resor 
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fungerar som ett samlande element för organisationen är ledarskapet avgörande för 

om medarbetarna trivs med sitt hemarbete.  

 

Vad blir kontorets roll i ett alltmer digitaliserat och flexibelt arbetsliv? Mycket pekar på 

att den fysiska arbetsplatsen fortsatt kommer fylla en stor funktion för mötet mellan 

medarbetare, samarbetspartners och kunder.  

 

I vår omvärldspaning av framtidens arbetsplats i Sverige, Europa och Nordamerika har 

vi hittat fyra övergripande och delvis motstridiga trender: 

• ökad flexibilitet svarar mot medarbetares olika behov 

• större fokus på hälsa skapar bättre produktivitet 

• effekter av pandemin kan bli mindre kontor med fler barriärer mellan team och 

avdelningar 

• digitalisering och lärande är nyckel till framgång 

 

Att kombinera mindre kontorsyta och flexibla flyttbara möbler med ökade krav på 

möjlighet till social distansering ställer höga krav på uppfinningsrikedom gällande 

planlösning. Tydligt är att det i framtidens arbetsliv blir än viktigare med en lärande 

organisation som följer med i teknikutvecklingen och ställer om efter nya trender, 

samt att den fysiska arbetsplatsen behöver stödja dessa behov.  

 

3.3.1 Trend 1: Flexibilitet för olika behov  
Det traditionella kontoret är planerat efter tre typmiljöer: den individuella 

arbetsplatsen, konferensrummet och pentryt. I takt med att arbetets innehåll har 

förändrats med ökat fokus på kunskaps- och kompetensöverföring ställs nya krav på 

arbetsplatsens utformning. Men det råder delade meningar i synen på hur den fysiska 

utformningen av framtidens kontor ska se ut. 

 

”Öppna landskap varken främjar en särskilt effektiv eller hälsosam 

arbetsmiljö”  

Katarina Gospic, hjärnforskare 

 

Enligt en undersökning från Castellum3 föredrar personer under 25 år öppna landskap 

medan personer mellan 26 och 64 år hellre arbetar i mindre kontorsrum tillsammans 

med sina närmaste kollegor. Hjärnforskaren Katarina Gospic tror att detta beror på att 

yngre människor växt upp med att hela tiden bli avbrutna och det därför finns en 

föreställning om att de är bättre på ”multi-tasking”. Forskningen pekar i motsatt 

riktning: den mänskliga hjärnan har svårt att hantera upprepade störningsmoment 

oavsett ålder och behöver koncentration för att kunna prestera.4  

 

”Kontoret är och förblir arbetslivets mötespunkt.” 

 

För att skapa en god och kreativ arbetsmiljö är det viktigt att inse att de anställda är 

olika och att arbetsmomenten under dagen skiljer sig åt. Framtidens kontor är därför 

en hybridlösning med fler och större ytor för samarbete och interaktion men erbjuder 

även utrymmen för ostört ensamarbete.  

 

 
3 Castellum, Framtidens kontor s. 8 
4 Castellum, Framtidens kontor s. 10 
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I dag är de flesta kontor inte optimalt utnyttjade, redan innan pandemin stod över 50 

procent av alla kontorsarbetsplatser tomma.5 För att svara mot nya behov och bättre 

utnyttja lokalens kapacitet har aktivitetsbaserade arbetsplatser varit en stark trend de 

senaste åren. I ett aktivitetsbaserat kontor har medarbetarna inte några fasta platser 

utan olika hemvister beroende på projekt och arbetsuppgifter. Det aktivitetsbaserade 

kontoret bygger på olika zoner som alla har särskilda funktioner i form av tysta 

avdelningar som främjar koncentrerat arbete, mötesrum i olika storlekar för fysiska 

möten, projektarbete och telefonsamtal samt sociala avdelningar som lounger, lunch- 

och fikarum.  

 

Kontoret är och förblir arbetslivets mötespunkt. Det är en plats där man ska mötas och 

skapa värde tillsammans, och därför måste kontorsmiljön tillåta att människor är olika, 

gör olika saker och har varierande behov från dag till dag. 

 

 

3.3.2 Trend 2: Medarbetare som mår bra presterar bra  
I ett allt mer flexibelt arbetsliv kan det vara svårt att hitta en sund balans mellan 

arbete och fritid. De anställdas hälsa och välbefinnande är samtidigt förutsättningar för 

kreativitet och effektivitet, värden som är viktiga för framgångsrika verksamheter. 

Enligt siffror från Arbetsmiljöverket presterar medarbetare med arbetsplatsproblem 

betydligt sämre än de som trivs på sin arbetsplats. Det nya arbetslivet ställer därför 

högre krav på arbetsgivaren att främja ett gott arbetsklimat och medarbetarnas 

välmående. Utöver bra arbetsmiljö är högt engagemang i verksamheten en faktor som 

bidrar till god hälsa.  

 

Forskning visar att inomhusmiljöer som skapar en utomhuskänsla minskar våra 

stresshormoner och ökar vårt psykiska välmående.6 En god inomhusmiljö i form av 

god luftkvalité, temperatur i lokalen, tillgång till grönskande växter, isolering från 

störande buller samt att arbetsgivaren uppmuntrar till fysisk aktivitet och goda 

matvanor kan främja medarbetarnas hälsa. Idag finns det också olika 

hälsocertifieringar av kontor som tar hänsyn till bland annat luft, ljud, ljus, vatten, 

rörelse och sinnesintryck.  

 

 
5 IVA, Resurseffektivitet Fakta och trender mot 2050 s. 20 samt Byggindustrin, Afry:”Dags att se över 

dimensioneringen för kontor” 

 

 
6 Medicinsk vetenskap nr 3/2018 

En optimal arbetsplats erbjuder: 

- Ett stort utbud av olika arbetsytor 

- Lokaler som varierar i både utseende och känsla 

- Rum för ostört arbete 

- Mötesrum i olika storlekar  

- Sociala ytor som lunchrum och lounger 

God inomhusmiljö kännetecknas av: 

- God luftkvalité, ljussättning och temperatur i lokalen 

- Exempelvis grönskande växter, vatten i rörelse och naturljud som 

stimulerar våra sinnen 

- Isolering från störande buller 
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3.3.3 Trend 3: Effekter av pandemin - mindre kontor och större skrivbord  
Pandemin har drastiskt ändrat våra beteenden och visat på svagheter i våra 

samhällsstrukturer. Det gäller i hög grad våra kontorsmiljöer och arbetssätt. De flesta 

undersökningar pekar på att en stor andel av medarbetarna kommer arbeta hemifrån 

även efter pandemin. För att svara mot de nya behoven kommer våra arbetsplatser 

förändras i både disposition och storlek. En artikel i The Guardian menar att den 

största förändringen som pandemin för med sig är hur vi ser på arbetsplatsen. Från att 

co-workning-trenden varit stark de senaste åren med kontorshotell och coffice, där 

man möts över organisatoriska gränser och branscher, kommer framtidens kontor röra 

sig bort från öppna landskap.   

 

“Everything has been about breaking down barriers between teams, but 

I don’t think spaces will flow into each other so much anymore.”  

Arjun Kaicker, heads analytics and insights at Zaha Hadid Architects.7 

 

Kontoret kommer att användas för viktiga fysiska möten och ha en planlösning som 

stödjer flexibelt arbete.8 Medan kontorsytan minskar kommer skrivbordytan öka för att 

skapa distans mellan medarbetare. God ventilation, öppningsbara fönster och trappor 

framför hissar blir hygienfaktorer på framtidens arbetsplatser. Med hjälp av ny 

teknologi slipper vi röra dörrar, hissar och kanske även kaffemaskinen. Skyltar och 

markeringar i golvet visar var vi får stå och hur vi ska röra oss i lokalen. Allt för att 

minska risken för smitta.  

 

Kanske kan vi även vänta oss ny lagstiftning med minimumarea per person i 

kontorslokaler samt ett lägre maxantal personer i hissar och receptioner för att 

motverka trängsel. Ett resultat av denna utveckling kan bli att våra städers skyline 

förändras då höga hus blir mindre effektiva och därmed dyrare att bygga.   

 

 

 

 

 

 
7 The Gurardian, Smart lifts, lonely workers, no towers or tourists: architecture after coronavirus 
8 New York Times, Manhattan Faces a Reckoning if Working From Home Becomes the Norm 

StickUt – arbeta utomhus  

 

Under två år har Malmö universitet tillsammans med Malmö stad bedrivit det 

interaktiva forskningsprojektet StickUt Malmö vars syfte är att utmana rådande 

normer kring arbete som vanligtvis bedrivs inomhus. För hitta nya former för ett 

mer innovativt och hållbart arbetsliv har projektdeltagarna provat och utvärderat 

olika former för arbete utomhus. Deltagarna i projektet upplever att arbetet 

utomhus ger ökad koncentrationsförmåga, stimulerar kreativitet, verkar 

avstressande och bryter stillasittande. De utmaningar deltagarna upplevt är att 

bryta invanda mönster för hur arbete ska bedrivas, ogynnsamma 

väderförhållanden, och att hitta rätt utrustning för olika typer av arbetsuppgifter.  

 

Vill du veta mer? 

Se en film om projektet eller ladda ner handboken för utomhusarbete. 
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3.3.4 Trend 4: Digitalisering och lärande  
Arbete har under de senaste årtiondena gått från att vara något man utför på en 

specifik plats till att vara en uppgift som kan lösas oberoende av plats. Med pandemin 

har digitaliseringen tagit ett stort steg framåt och tekniken kommer även vara 

avgörande i arbetslivet och kontorets fortsatta utveckling.  

 

De digitala mötena kommer fortsätta men om 5 år träffas vi inte via Teams eller 

Zoom, utan som digitala avatarer där tekniken gör det möjligt för oss att fysiskt känna 

någon annans beröring, även om den äger rum digitalt. Det kan låta som science 

fiction men faktum är att redan idag finns teknik som möjliggör för människor med 

allvarliga muskelsjukdomar att utföra jobb på restauranger och caféer med hjälp av 

robotar. 

 

Även det fysiska mötet kommer fortsatt vara viktigt. Framtidens kontor behöver 

uppfylla vårt sociala behov och samtidigt ha de rätta förutsättningarna för att 

människor både ska kunna utföra sitt jobb effektivt och må bra. I utvecklingen av nya 

arbetsmiljöer är det viktigt att bestämma sig för vilka aspekter man vill att lokalen ska 

främja. De allra flesta verksamheter vill idag främja hälsa, innovation och lärande. 

Värden som även efterfrågas av medarbetare och kunder. Framtiden kommer ställa 

högre krav på snabbare anpassning till nya trender varför teknik och lärande blir 

avgörande för att hänga med i utvecklingen. Kontor kommer vara utrustade med helt 

vita rum anpassade för teknologier som Virtual Reality (VR) och Augmented Reality 

(AR). 

 

 

 

Coffice 

Ett coffice är en plats där café och kontor samverkar för att fungera som en 

alternativ kontorsplats för aktörer som exempelvis frilansare, kreatörer, studenter 

eller egna företagare som inte vill eller kan hyra en egen lokal. Samtidigt är ett 

coffice även av ett café som är öppet för allmänheten. 

 

Källa: Coffice – kontor och café i ett, Emma Rydfjäll, Mälardalens högskola. 

Framtidens kontor kommer att ha: 

- Bredare korridorer och dörröppningar 

- Fler avskiljare mellan avdelningar 

- God ventilation och öppningsbara fönster 

- Fler trappor (som alternativ till hiss) 

- Fler skyltar och instruktioner 

- Ny teknologi som gör att vi slipper röra exempelvis hissar och strömbrytare 

 

Framtidens arbetsplats präglas av: 

- Hög teknologisk standard  

- Snabb anpassning till nya trender 

- Individuellt lärande  
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4 Dialogresultat 
I detta kapitel presenteras resultaten av de dialoger som förts med olika målgrupper i 

Eslövs kommun under våren 2021. I fyra olika workshops har Eslövs kommuns 

invånare, politiker, ledningsgrupp och medarbetare diskuterat hur nuvarande stadshus 

fungerar och vad man önskar av ett framtida stadshus. Via sina arbetsplatsträffar har 

medarbetare i Eslövs kommun diskuterat samma teman och rapporterat in sina svar 

via en enkät. Totalt har ca 200 personer deltagit i processen.  

 

4.1 Nulägesanalys 
Här presenteras de olika gruppernas tankar om dagens stadshus.  

 

4.1.1 Stadshuset idag  
Idag har stadshuset en traditionell användning som arbetsplats för kommunens 

anställda och politiker. Eslövs kommuns ledningsgrupp tycker att stadshuset är en 

relativt sluten plats som signalerar myndighet och hierarki och som till stor del är 

oanvänd av invånarna. 

 

Kommunens olika verksamheter nyttjar stadshuset i olika utsträckning. Fem av sex 

förvaltningars administrativa funktioner är placerade i stadshuset tillsammans med 

flera verksamheter som möter invånarna direkt, till exempel, bygglov, delar av 

socialtjänst och tillståndsfrågor. Cirka 350 medarbetare (motsvarande drygt 10 

procent av Eslövs kommuns anställda) har sin arbetsplats i stadshuset. 

Utbildningar och möten sker ofta här; de av kommunens medarbetare som inte har sin 

arbetsplats i stadshuset använder det främst för olika typer av möten, nyttjar den 

befintliga bil- och cykelpoolen, samt för restaurangbesök. 

 

Alla förvaltningar behöver inte använda stadshuset dagligen – men vissa av 

kommunens verksamheter behöver det: de som arbetar med myndighetsutövning 

kopplat till barn och unga, och vissa av förvaltningarna som använder stadshusets 

säkra samtalsrum för möten med klienter. För flera medarbetare är också arkivet och 

annat administrativt arbete som kräver fysisk närvaro en mycket viktig funktion i 

stadshuset. I övrigt upplevs inte den fysiska närvaron på stadshuset som nödvändig 

för alla förvaltningar.  

Stadshuset används även för:  

datorhallar, serverrum, lager, garage, verkstad, godsmottagning, besöksmottagning, 

gym, arkiv, mötesplats, förvaring, omklädningsrum, matsal, vilorum, kontor och 

toaletter.  

 

Källa: Diskussion vid APT samt workshops.  

 

35 ( 64 )



 

Förstudie: Eslövs framtida stadshus 

  

 

24 

 

  

Figur 7. Figuren visar ett stapeldiagram över medarbetares svar på frågan om hur de använder 
stadshuset idag. Källa: diskussion vid APT. 

 

4.1.2 Mötet mellan invånare och kommun  
Barn och unga möter dagligen kommunens personal via förskola, skola och 

fritidsaktiviteter, och många äldre har hemtjänst eller bor på ett kommunalt 

serviceboende. Andra invånare besöker simhallen eller biblioteken, går på 

vuxenutbildning eller tar del av information via kommunens hemsida.  

 

De invånare som deltagit i dialogen har främst kontakt med kommunen utifrån sin roll 

som medlemmar i en förening, och det är då Kultur- och fritidsförvaltningen som man 

främst är i kontakt med. 

 

Kommunens politiker träffar invånarna såväl fysiskt som digitalt, på olika platser i 

kommunen och i stadshuset. Äldreomsorg, skola, samt kultur och fritid har daglig 

kontakt med invånarna på olika platser i kommunen. Myndighetsutövande 

förvaltningar, såsom socialtjänst, möter framför allt invånarna via bokade besök, 

medan andra verksamheter saknar direkt kontakt.  

 

Utöver de möten som ingår i vissa av förvaltningarnas dagliga uppdrag är det vanligast 

att kommunen möter invånare under strukturerade former som samråd och vid 

bokade ärenden och möten. Oftast sker mötet på kommunens inbjudan och villkor. 

Under pandemin har de digitala mötena ökat.  

 

Fysiska möten skedde innan pandemin ofta på Medborgarhuset, badet eller biblioteket. 

I stadshuset kan vissa möten hållas i foajén, annars behöver besökaren hämtas upp i 

receptionen, vilket medarbetare upplever skapar en tydlig ”vi och dem-känsla” mellan 

invånare och kommun.  

 

Under pandemin har också de digitala mötena ökat, och under dialogerna har flera 

påpekat att det är viktigt att även nå de som inte kan använda de digitala 

kontaktkanalerna.  
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Figur 8. De allra flesta tillfrågade medarbetarna möter invånarna på annat sätt än i ett fysiskt 
möte. Svaren kan dock spegla en lägesbild som framför allt domineras av pandemins krav på 
social distans. Källa: diskussion vid APT.  

4.1.3 Mötet med andra intressenter  
Utöver invånarna har kommunen kontakt med ett stort antal intressenter och aktörer. 

Det är bland annat det lokala näringslivet, föreningar och studieförbund samt turister 

och besökare till kommunala verksamheter. 

 

För kommunens politiker är skolor, vård och omsorg, näringsidkare, tjänstepersoner, 

samt politiker både inom och utanför det egna partiet viktiga intressenter och 

samarbetspartners. I sitt uppdrag träffar kommunens anställda även fastighetsägare, 

konsulter, systemleverantörer, entreprenörer, arbetssökande, kollegor från 

grannkommuner, regionen och myndigheter, fackliga företrädare, chefer och andra 

förvaltningar. Kommunen träffar aktörerna både i grupp och enskilt i fysiska och 

digitala möten samt via besök, mejl och telefon. Till följd av pandemin har det flesta 

möten varit digitala under det senaste året. 

Figur 9. Figuren visar ett cirkeldiagram över medarbetares svar på frågan om vilka andra 
intressenter som är viktiga för deras arbete. Källa: diskussion vid APT 
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4.1.4 Kvaliteter i nuvarande stadshus  
Nuvarande stadshus har många kvaliteter. Politiker, ledningsgrupp och medarbetare i 

Eslövs kommun uppskattar framför allt läget, tillsammans med bra 

parkeringsmöjligheter, vilket gör stadshuset tillgängligt för kommunens anställda och 

förtroendevalda. Husets service med reception och kontaktcentrum upplevs som 

mycket god och restaurangen Majkens och de många möteslokalerna är uppskattade.   

 

 

 

 

Figur 10. Stadshusets lokalisering, möjligheter till möten samt servicen i kundcenter och 
receptionen lyfts av politikerna som några av stadshusets främsta kvalitéer idag. Källa: 
Mentiundersökning vid workshop. 

 

Figur 11. Medarbetarna lyfter många olika kvalitéer med dagens stadshus, däribland stadshuset 
som arbetsplats, restaurangen och placeringen i centralorten. Källa: Mentiundersökning vid 
workshop. 
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Både politiker, ledningsgrupp och medarbetare lyfter att det har ett stort värde att 

stadshuset samlar många olika förvaltningar. Huset fungerar som träffpunkt för olika 

verksamheter vilket ger goda förutsättningar till samverkan och ökar möjligheten att 

lösa gemensamma frågor.  

 

Invånarna upplever inte tillgången till stadshuset som lika god men framhåller Kultur- 

och fritidsförvaltningens tillgänglighet och bemötande som ett mycket gott exempel 

och att Medborgarhusets verksamhet fungerar bra. Kultur- och fritidsförvaltningen är 

dock den huvudsakliga förvaltning som tillfrågade invånare har kontakt med, varför en 

jämförelse med övriga förvaltningar är svår att göra. 

 

Eslövs kommuns ledningsgrupp tycker att stadshuset har en bra balans mellan 

säkerhet, trygghet och öppenhet. De allmänna utrymmena och den gemensamma 

mötesplats som huset utgör är värden som framhålls av medarbetarna. De ser även 

kontaktcentret och tillgången till material och arkiv som en viktig funktion.  

 

  

 

4.1.5 Utvecklingsmöjligheter för nuvarande stadshus  
Såväl invånare som politiker, ledningsgrupp och medarbetare i Eslövs kommun 

uttrycker en önskan om att ett framtida stadshus ska vara en mer öppen och 

välkomnande mötesplats för alla aktörer i kommunen. Här ska invånare, politiker, 

näringslivsaktörer, föreningar och kommunens anställda kunna mötas och samverka 

över politiska och organisatoriska gränser. 

 

Medborgarhuset 

I Eslövs Medborgarhus kan invånarna ta del av konst och kultur. Den prisbelönta 

byggnaden är ritad av Hans Asplund och innehåller bl.a. mötesrum, 

konferenssalar, restaurang och museum. I byggnaden finns permanenta och 

tillfälliga konstverk samt utställningar och det arrangeras dans- och 

teaterföreställningar, konserter, föreläsningar samt politiska sammanträden.  

 

Stadshusets kvaliteter: 

- Lokalisering – nära mellan de förvaltningar som är samlade här 

- Restaurangen fungerar bra som en informell mötesplats 

- Bra fördelning av utrymmen 

- God utomhusyta 

- Bil- och cykelpool 

- God tillgång till parkering 
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Figur 12. Figuren visar ett tankemoln innehållande politikers svar på frågan om vad de önskar sig 
av ett framtida stadshus. Källa: Mentiundersökning vid workshop. 

 

Figur 13. Figuren visar ett tankemoln innehållande medarbetares svar på frågan om vad de 
önskar sig av ett framtida stadshus. Källa: Mentiundersökning vid workshop. 
 

Mer tillgängligt för invånarna 

Alla intervjuade grupper är eniga om att stadshuset behöver bli mer tillgängligt för 

invånarna och att nuvarande barriärer behöver överbryggas. Ett återkommande 

förslag är att stadshusets lokaler bör kunna samutnyttjas av föreningar och andra 

aktörer. Stadshuset behöver även få en mer inbjudande mottagning, och större fokus 

bör läggas på kommunens yngsta invånare 0-18 år.  

 

”Kultur- och fritidsförvaltningen är ett mycket gott exempel på en 

tillgänglig kommunal verksamhet” 

    Invånare som deltog i förstudien  
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Kommunens anställda skulle vilja att stadshuset fick en tydlig publik del med olika 

typer av mötesrum där medarbetare kan träffa invånare. Det föreslås även en 

satellitlösning där kommunens olika verksamheter kan flytta ut på stan och i byarna 

för att komma närmare invånarna. Kommunikationsvägarna via både kontaktcenter 

och kommunens hemsida kan förbättras.  

 

”Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunens 

tjänstepersoner och följa sitt ärendes process.” 

    En av de deltagande invånarna  

 

Det digitala stadshuset 

Både politiker och tjänstepersoner framhåller vikten av att stadshuset ska vara en 

mötesplats såväl fysiskt som digitalt. Eslövs politiker ser möjligheter till ett digitalt 

stadshus och medborgarcenter. Såväl ledningsgrupp som medarbetare lyfter behovet 

av att utveckla digitala verktyg och plattformar för både möten och annan typ av 

arbete. Den tekniska utrustningen behöver uppdateras för att bättre kunna utnyttja 

digitaliseringens möjligheter, ett konkret exempel är bokningssystemet för mötesrum.   

 

Mer flexibel användning 

Idag har stadshuset långa korridorer med traditionella cellkontor och mötesrum. Med 

mer flexibla lokaler skulle Eslövs kommun kunna öppna upp stadshuset för fler 

användare och utnyttja ytan mer effektivt. Genom att samla fler aktörer under samma 

tak - exempelvis föreningar, startups och kulturverksamhet - skulle lokalerna kunna 

användas även på kvällar och helger. Med fler aktörer som nyttjar huset skulle även 

restaurangen få fler besökare och kunna användas mer mångsidigt. Flera intervjuade 

medarbetare påpekar också att samarbetet mellan olika förvaltningar skulle 

underlättas om alla förvaltningar samlades i stadshuset och delade lokaler med 

varandra. 

 

Ytor för olika typer av arbetsuppgifter 

Både kommunens politiker och anställda lyfter behovet av olika typer av arbetsytor 

och mötesrum som är anpassade efter olika verksamheter och arbetsuppgifter. Det 

efterfrågas fler öppna sociala ytor som foajé, lounge, aula och konferensdel där 

spontana möten kan äga rum. Det finns ett stort behov av mötesrum i olika storlekar 

och utföranden som är anpassade efter olika typer av samtal. Ledningsgrupp och 

medarbetare lyfter dels behovet av säkra rum, där socialtjänsten kan möta sina 

klienter, och dels en stor efterfrågan på gröna, inspirerande miljöer som lockar fram 

kreativitet. Rummen behöver vara utrustade för såväl fysiska som digitala möten.  

 

Möjlighet till vila och återhämtning 

Lika viktigt som sociala och inspirerande miljöer är rum som ger möjlighet till vila och 

återhämtning. Många medarbetare efterfrågar en lugnare lunchmiljö, mer grönska, 

möjlighet till avskärmning, samt pausrum. Flera framhåller den aktivitetsbaserade 

arbetsmiljön som ett bra exempel som skapar möjlighet att arbeta i nya 

konstellationer med olika funktioner där fasta och flytande kontorsplatser kan varieras 

beroende behov. Det finns även behov av att skapa mer utrymme för besökare och 

samarbetspartners exempelvis i form av tillfälliga arbetsplatser för gäster.   
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Vikten av ljud och ljus  

Både politiker och medarbetare pekar på behovet av att modernisera och fräscha upp 

befintligt stadshus för att skapa bättre ventilation, akustik och temperatur i lokalerna. 

Flera medarbetare efterfrågar fler fönster och samt en satsning på utemiljön. Det bör 

även göras insatser för lättare kunna orientera sig i byggnaden.      

 

Fler funktioner 

Både ledningsgrupp och medarbetare ser en möjlighet i att skapa en större och mer 

modern restaurang som är öppen även utanför lunchtid. De intervjuade invånarna har 

ett behov av ytor där föreningar kan förvara material och efterlyser en bättre rutin för 

anmälan i receptionen med en tydlig turordning. Flera medarbetare tycker att 

parkeringsmöjligheterna i anslutning till stadshuset behöver ses över.  

 

4.1.6 Konklusion nulägesanalys  

 

4.2 Framtida behov och önskemål 
I detta avsnitt presenteras tankar och idéer om Eslövs stadshus i framtiden efter de 

behov och önskemål som lyfts fram av intervjuade invånare, politiker, ledningsgrupp 

och medarbetare under dialogarbetet. Avsnittet belyser både gemensamma samt 

individuella behov och önskemål från de deltagande grupperna. Utöver tankar och 

förslag om stadshuset som arbetsplats och verksamhet förs dialoger om vilken roll ett 

framtida stadshus kan ha för kommunen och dess invånare.  

 

4.2.1 Stadshusets framtida roll i kommunen  
Förstudiens deltagande grupper har fått reflektera över på vilka sätt ett framtida 

stadshus kan bidra till Eslövs kommuns värdeord ”engagemang, nyskapande och allas 

lika värde” samt till Vision 2025: Skånes bästa kommun att bo och verka i. 

Enklare möten som kortar avståndet till makten 

Intervjuade invånare ser att ett framtida stadshus i Eslöv har en viktig roll som 

demokratisk arena, där avståndet till makten ska minska. Genom att samlokalisera 

stadshusets verksamhet med exempelvis bibliotek, kafeteria och trevliga miljöer att ha 

spontana möten i, är förhoppningen att framtidens stadshus inte bara är en 

arbetsplats - utan även en mötesplats för kommunens invånare.  

- Idag har stadshuset en traditionell användning som arbetsplats för 

kommunens politiker och medarbetare.  

- Det har ett stort värde att stadshuset samlar flera olika förvaltningar under 

samma tak. Huset fungerar som träffpunkt för olika verksamheter.  

- De förvaltningar som inte är lokaliserade i stadshuset använder främst 

lokalerna för möten och utbildningar. 

- Invånarna nyttjar inte stadshuset i någon större utsträckning.  

- Av politiker, ledningsgrupp och medarbetare upplevs stadshusets 

lokalisering som mycket tillgängligt medan invånarna tycker stadshuset är 

svårt att nå – särskilt för de som bor ute i byarna och inte har bil.    

- Restaurangen Majkens framhålls av politiker och kommunens anställda 

som en viktig resurs och mötespunkt som bör bevaras och utvecklas.  
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“Ett nytt stadshus kan bidra till att minska avståndet mellan invånare 

och makthavare. Ett sätt kunde vara att utveckla koncept som ’Kom 

och fika med politiker’.” 

Intervjuad invånare 

 

Även politiker ser att stadshusets roll i framtiden präglas av tillgänglighet för alla, där 

det är lättare att mötas. Möten som dessa kan främjas genom att öppna upp för andra 

aktiviteter i lokalerna, samt skapa rum som bidrar till utveckling och spännande 

möten.  

Ledningsgruppen belyser att stadshusets rum ska andas demokrati, trygghet och 

kommunikation och medarbetare önskar ett tillgängligt och tilltalande stadshus som 

öppnar upp för möten med allmänheten; det ska vara enkelt att förstå att man är 

välkommen in och att i stadshuset ges det plats för varandra, med respekt för 

varandras olikheter. Gemensamma mötesplatser och öppnare verksamheter skapar 

engagemang och gemenskap. Dock belyser medarbetare vikten av att också ha en 

mer sluten del för arbetsro och säkerhet.  

Involvera fler 

I den fortsatta utvecklingen av framtidens stadshus ser deltagande invånare det extra 

viktigt att inkludera barn. Även medarbetare önskar en bättre inkludering av 

barnperspektivet men också andra grupper utifrån diskrimineringslagen. Politiker 

stämmer in och uppmuntrar både till delaktighet i stadshusprocessen och delaktighet 

på arbetsplatsen. Att arbeta mer med dialog och samråd lyfts som viktigt.  

 

Utformning - flexibilitet och multifunktionalitet  

Politiker ser en framtid för stadshuset format av modern arkitektur som uppmuntrar 

till nya sätt att arbeta. Här lyfts skapandet av en utomhuskänsla inomhus som 

inspirerande. Ledningsgruppen önskar att stadshusets roll ska präglas av flexibilitet 

som gör det lätt att möblera om efter behov och med en hög digital standard. 

Samtidigt ska stadshuset kännetecknas av professionalitet, pålitlighet och stabilitet. 

Även medarbetare önskar moderna lokaler med god teknik och att stadshuset ska vara 

en kreativ, attraktiv och inkluderande miljö.  

Medarbetare ser det framtida stadshuset som en mötesplats för staden samtidigt som 

det ska vara en säker arbetsplats. Med trivsamma gemensamma lokaler möjliggörs 

arbete mellan förvaltningar och fler allmänna ytor skapar spontana kontaktytor. 

Multifunktionalitet och flexibla miljöer är också viktigt för medarbetare; stadshuset kan 

exempelvis erbjuda “pop-up kontorslösningar” för föreningar och andra aktörer. 

Samtidigt önskas individanpassade lokaler med arbetsplatser som möjliggör jobb efter 

individuella preferenser och behov - i grupp eller ensam. Vissa ser en fast plats att gå 

till som en trygghet och det finns behov av återhämtning i trivsamma miljöer.  

 

Utvecklingsförslag:  

- Ökad tillgänglighet och öppenhet för allmänheten 

- Alla i kommunen ska kunna nås 

- Flexibelt, professionellt och pålitligt 

- Fler allmänna ytor och fler mötesrum 

- God arbetsmiljö och attraktiv arbetsplats 
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4.2.2 Mötet mellan invånare och kommun 
Flera av grupperna är överens om att kommunen i framtiden möter medborgare både 

fysiskt och digitalt. Det ska vara välkomnande och enkelt att få kontakt. 

 

Ledningsgruppen och medarbetare tror på fysiska möten både på plats i stadshuset, 

men också i andra verksamheter, såsom i biblioteken eller i andra kreativa rum och 

mötesformer – inomhus och utomhus. Det är viktigt att kunna mötas över 

generationer, olika bakgrund samt att bättre kunna möta både minoritetsgrupper och 

barn. 

 

“I framtiden möter vi medborgare både fysiskt och digitalt. Det digitala 

skapar flexibilitet och kan spara tid för de medborgare som annars 

måste resa långt för mötet. Samtidigt är det är viktigt att inte tappa 

den personliga kontakten och att kunna möta medborgarna över hela 

Eslöv, även ute i byarna”  

    Medarbetare från Eslövs kommun 

Lokalisering 

De invånare som deltagit i dialogen önskar en bättre tillgänglighet för kommunen att 

möta invånare, föreningar och företag i dialog och möten. En mer central lokalisering 

av stadshuset önskas, men här lyfts även tankar om att sprida ut stadshuset för att 

göra det tillgängligt för alla - även ute i byarna och i socioekonomiskt svagare 

områden. Bland annat kan man tänka sig en framtid där stadshusets verksamheter 

dyker upp i form av “pop-up lokaler” för att kunna möta detta behov. Medarbetare 

stämmer in på denna idé och ser behovet att röra sig mer där medborgarna normalt 

sett rör sig och ser mobila arbetsplatser som möjlighet till detta. En mobil 

“medborgarbuss” som schemalagt besöker olika platser och fler möten på torg och 

under evenemang ses också som en del av framtiden.  

 

Politiker framhåller vikten av fysisk tillgänglighet, både genom närhet till kollektivtrafik 

och parkering. De belyser även att det i framtiden är viktigt med möjlighet att mötas 

en och en, i mindre grupper. Även ledningsgruppen ser en framtid med färre stora 

samrådsmöten.  

 

Man kan med fördel ta vara på närheten till Medborgarhuset och parken intill 

stadshusets idag. Likaså tror de invånare som varit en del av dialogen på att anlägga 

offentliga ytor som lockar, i anslutning till stadshuset. 

 

Digitala verktyg och tekniska lösningar 

Politiker och ledningsgrupp är överens om att stadshuset ska präglas av innovation 

och ny teknik; de ser en framtid med digital tillgänglighet som gör det lätt att på ett 

bra digitalt sätt möta medborgarna som komplement till fysiska möten. Medarbetare 

Utvecklingsförslag:  

- Fysisk och digital tillgänglighet 

- Utspridning av stadshuset gör det mer tillgängligt för alla 

- Inrätta temporära, mobila verksamheter och “pop-up lokaler” där olika delar 

av förvaltningarna kan möta invånarna 

- Flexibelt och situationsanpassat 

- Mötas i andra offentliga lokaler och i kreativa mötesformer 

- Gemytliga mötesplatser för invånarna och en välkomnande plats även för 

barn 
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efterfrågar en variation på tillgängliga mötesrum som gör det möjligt att möta 

medborgare situationsanpassat. Man efterfrågar attraktiva mötesrum av olika storlek 

och med god teknisk utrustning - mötesrum som även är bokningsbara för 

medborgare. Mötesrummen får gärna vara mindre “kontorslika” och det ska finnas 

möjlighet att välja rum utefter mötets syfte och vilka som ska mötas. Samtidigt ska 

det vara säkert att mötas och medarbete lyfter att man gärna möts i anslutning 

Kontaktcenter. 

 

4.2.3 Funktioner i ett framtida stadshus 
 

Föreningar, konst och kultur 

Visionen som medarbetarna beskriver är ett medborgarhus med konst, kultur och 

kongresser där invånare kan utveckla saker tillsammans. Här önskas plats för både 

allmänna mötesrum och “föreningskrypin” med möjlighet att hyra ut lokaler till 

föreningsliv över hela Eslöv. Förhoppningen är att framtidens stadshus inte bara är en 

arbetsplats, utan även en mötesplats för kommunens alla invånare.  

 

Ledningsgruppen ser en framtid där stadshuset byter skepnad mellan morgon, dag och 

kväll. Exempelvis skulle stadshuset kunna erbjuda konserter och externa aktörers 

aktiviteter som skapar möten och kreativitet utanför ordinarie arbetstider. Politiker 

stämmer in om fler publika funktioner i huset, t.ex. konst, café och något för barn. 

Stadshuset kan med fördel kombineras med andra verksamheter, men medarbetare 

belyser att det är viktigt att ta hänsyn till de olika verksamheternas olika behov och 

att lokalerna är säkra för de som behöver det. 

 

Flexibla lokaler  

Enligt deltagande invånare finns det ett stort behov av att kunna låna och hyra 

tillgänglighetsanpassade möteslokaler. Medarbetare ser gärna att det finns fler 

samtalsrum att boka. Politiker och medarbetare föreställer sig ett lättillgängligt och 

klimatsmart stadshus med funktionella, flexibla men orienterbara lokaler med stor 

variation. Medarbetare önskar öppna ytor och egna kontor i stora lokaler som är väl 

ljud-, ljus- och luftanpassade. Medarbetare önskar aktivitetsbaserade lokaler men 

också tydliga samlingspunkter och man ser ett behov av rum för fler möten mellan 

förvaltningar.  

 

 

 

 

 

 

 

Utvecklingsförslag:  

- Mer kultur och konst 

- Både fysisk och digital service 

- Flexibelt och funktionellt 

- Innovativt, hållbart och klimatsmart 

- Flexibla och fasta arbetsplatser 

- Digitalt och tekniskt utrustat  

- Bra parkering och tillgång till elbilsladdare  
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4.2.4 Kreativ arbetsmiljö 
Både ledningsgrupp och medarbetare är överens om att stimulerande och aktiva 

miljöer tillsammans med god teknisk utrustning och kompetens kan göra stadshuset 

både smart och kreativt. Medarbetare på kommunen framhåller vikten av byggnadens 

och utomhusmiljöernas utformning och utsmyckning. Genom goda tekniska lösningar 

och bra ljud-, ljus-, luftmiljöer kan rummen bli kreativt stimulerande. Växtlighet är 

också önskvärt. Moderna kontor och fler trevliga gemensamma ytor, inne och ute, 

framställs betydelsefullt. En bekväm och avslappnad miljö och rekreationsytor för spel 

och kreativ aktivitet är önskvärt. Det är viktigt med kontakt med andra, men det 

måste också finnas utrymmen för fokus. 
 

“Livet inom väggarna spiller ut över gård och gata. Det är ett smart hus 

där ljud och växtlighet höjer trivseln och ytorna är utrustade med 

möjligheter till lekfullt samspel. Genom utformningen speglas 

mångfalden i Eslöv.”  

     Eslövs kommuns ledningsgrupp 
 

Ledningsgruppen ser behov av alternativa sätt att mötas än kring ett bord, exempelvis 

via spel och lekar - inomhus och utomhus. Medarbetare lyfter även behovet av ett bra 

arbetslag, god sammanhållning och mångfald som betydelsefullt för en kreativ 

arbetsmiljö. Här ses även innovativt tänk, spetskompetenser och omvärldsbevakning 

som viktiga element. 

Utvecklingsförslag:  

- Fler verksamheter som kan mötas i stadshuset tillsammans med medborgare 

- Stimulera sinnen genom grönska, konst, färg, ljud, ljus och fysiskt högt i tak 

- det föder kreativitet 

- Teknisk kompetens och utrustning 

- Varierande och anpassade rum efter mötesbehov samt möjlighet till möten 

utomhus. 
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4.2.5 Konklusion framtida behov och önskemål  

 

  

 

Lokalisering 

- Framtidens stadshus bör vara centralt beläget samtidigt som dess 

verksamhet ska nå hela Eslöv. Utlokaliserade filialer och mobila “pop up-

verksamheter" på fler platser i kommunen möjliggör möten med invånarna 

där de befinner sig. 

- Samlokalisering av framtidens stadshus med andra verksamheter såsom 

bibliotek, kultur och konst skulle skapa stora synergieffekter. För att skapa 

en tillgänglig mötesplats för Eslövs invånare bör fokus ligga på aktiviteter 

som lockar olika delar av befolkningen.  

- Utvecklad digital tillgänglighet i form av ökat utbud och användarvänlighet 

av tjänster och information.  

 

Öppenhet och transparens 

- Invånarna vill se ett minskat avstånd till makten med mindre byråkratiska 

sätt att möta politiker och tjänstepersoner - exempelvis genom idéen ”fika 

med en politiker”. 

 

Multifunktionalitet och flexibilitet 

- Stadshuset ska vara ett hus för medborgarna men samtidigt en funktionell, 

flexibel och säker arbetsplats för kommunens medarbetare och politiker. 

- Stadshuset bör präglas av multifunktionalitet med både offentliga och 

privata ytor för olika behov och aktiviteter.  

- Restaurangen bör utvecklas till en attraktiv mötesplats för invånare.  

 

Attraktiv arbetsmiljö med hög teknisk standard 

- I framtiden möts kommunen och invånare både fysiskt och digitalt och det 

är därför viktigt med hög digital närvaro. 

- Stadshuset bör erbjuda kommunens medarbetare en trivsam och kreativ 

arbetsmiljö med tillgång till uppdaterad och användarvänlig teknik. 

- Lokalerna bör vara moderna, fräscha och attraktiva - berikade med 

växtlighet och en god ljud-, ljus-, luftmiljö.  

 

Den fortsatta processen 

- Den fortsatta utvecklingen av framtidens stadshus ska ta hänsyn till 

inkludering av olika perspektiv, innovation och mångfald.   

- Invånarna vill involveras i skapandeprocessen av stadshuset. Extra viktigt 

är det att involvera barn och andra grupper som har svårt att göra sin röst 

hörd. 
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5 Rekommendationer för framtiden  
I detta kapitel presenteras konklusioner av arbetet med förstudien och 

rekommendationer för den fortsatta processen med ett framtida stadshus.  

5.1 Tankar om ett framtida stadshus 

Detta avsnitt är en summering av förstudiens resultat utifrån tre identifierade teman: 

det framtida stadshuset som arbetsplats, plats för invånare och demokratisk arena. 

Nedan sammanfattas vilka önskemål och behov som varit tongivande inom respektive 

kategori.  

5.1.1 Framtida arbetsplats 

Det är tydligt att det som står högst på önskelistan, bland de som ska ha stadshuset 

som sin arbetsplats, är att den ska vara flexibel och möjlig att anpassa efter olika 

verksamheters skilda behov. Arbetsplatsen ska vara attraktiv, där stor omsorg läggs 

på miljöerna såväl inomhus som utomhus. Begreppet attraktiv arbetsplats inbegriper 

också att arbetsplatsen ska främja kreativitet. 

Den modell som många av deltagarna ser svarar mot dessa behov är en 

aktivitetsbaserad kontorsmiljö där medarbetarna inte har några fasta platser utan olika 

hemvister beroende på projekt och arbetsuppgifter. Här finns olika zoner som alla har 

särskilda funktioner. 

En förutsättning för att optimera den aktivitetsbaserade arbetsplatsen är att tekniken 

håller en mycket hög standard, vilket många ser som väsentligt. Tekniken bör 

eftersträva en hög grad av användarvänlighet, men det troliga är att även en satsning 

på IT-utbildning för tjänstepersoner och politiker kan komma att krävas för att fullt ut 

kunna nyttja den nya teknikens möjligheter. 

Många tycker det är positivt om det nya stadshuset samlar alla kommunens 

förvaltningar. Det skulle förenkla kontakten mellan verksamheterna och på så sätt 

förbättra och stärka kommunens arbete.  

Något som inte diskuterats så mycket i grupperna är hur arbetsplatsen ska anpassas 

till framtiden vad gäller olika typer att hot och kriser såsom energikris, 

klimatförändringar, IT-intrång etc. Ett annat perspektiv som inte heller tagits upp är 

den pressade ekonomiska situation som landets alla kommuner står inför och som kan 

komma att påverka beslutet kring ett nytt stadshus.  

5.1.2 Plats för invånare 

Från såväl invånare som politiker och tjänstepersoner förs det fram att man ser 

stadshuset som en viktig mötesplats för kommunens invånare. Idag finns det endast 

begränsade möjligheter för Eslövs invånare att boka mötesrum och andra lokaler i 

huset. Ett tydligt önskemål hos de invånare som deltagit i studien är möjligheten att 

boka mötesrum. Detta skulle kunna lösas med ett användarvänligt digitalt 

bokningssystem.  

För att stadshuset även ska locka till andra besök än bokade möten, ser deltagarna 

gärna att det i huset också placeras målpunkter såsom bibliotek, konstmuseum, 

turistbyrå etc. En annan möjlighet att göra stadshuset mer inbjudande är att utveckla 

den nuvarande restaurangen till en attraktiv mötesplats för kommunens invånare.  
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5.1.3 Demokratisk arena 

Något som framförts i flera workshopar är önskemålet om ett flexibelt stadshus som 

utöver sin placering i Eslövs tätort kan nå ut i de mindre orterna med pop-up-

verksamhet. Extra viktigt är att nå invånare som bor i socioekonomiskt utsatta 

områden. Detta skulle kunna ske i en befintlig lokal eller med en ”medborgarbuss” 

med målet att förenkla för invånarna runt om i kommunen att träffa såväl 

tjänstepersoner som politiker. Med ett sådant initiativ skulle tillgängligheten till 

kommunen öka och kommunen ta ett steg mot decentralisering av beslut och makt. 

Flera av de politiker som deltagit i förstudien har ett behov av platser och former för 

enklare och mindre möten. De vill kunna genomföra olika typer av sammankomster 

och aktiviteter såväl i stadshuset som på andra mötesplatser i kommunen.  

5.2 Likheter och skillnader mellan grupperna 

Överlag är de intervjuade grupperna överens om mycket och har gemensamma 

viljeriktningar. Snarare märks en skillnad inom grupperna där det finns olika 

preferenser på såväl individnivå som på verksamhetsnivå. Exempelvis önskan om egna 

kontor vs öppna landskap och möjligheten att hålla öppet för allmänheten vs kraven 

på sekretess och säkerhet.   

 

Vad gäller uppfattningen om stadshusets placering, om det ska ligga i Eslövs tätort 

eller om det ska vara utspritt på flera platser så skiljer sig uppfattningen mellan 

invånare, politiker och medarbetare. De som arbetar i stadshuset tycker dagens 

placering är bra med god tillgång till parkeringsplatser, till skillnad från invånarna som 

anser att den är mindre tillgänglig. Invånarna ser gärna att stadshusets funktioner 

kommer närmare de invånare som bor utanför tätorten (se tidigare avsnitt). 

Det som återkommer som ett önskemål från alla grupper är att stadshuset ska vara en 

plats där alla kan mötas på ett enklare sätt. Man vill också att huset ska vara mer 

multifunktionellt med fler typer av verksamheter och funktioner. Deltagarna spår att 

den ökade graden av digitala möten kommer att ge en möjlighet till fler möten, men 

poängterar att det inte får innebära att de fysiska helt försvinner. De digitala mötena 

ska inte ersätta de fysiska, utan endast komplettera och förbättra. 

  

Slutligen är det genomgående att dialogerna med de olika grupperna ofta landar i 

behovet att klargöra stadshusets roll i Eslövs framtid. Vad ska det bidra till i 

kommunen och vilka verksamheter ska finnas här? 

5.3 Effekter av pandemin 

Denna förstudie har genomförts under pandemiåren 2020 och 2021, vilket i stor 

utsträckning har präglat resultatet. Hade studien genomförts två år tidigare hade 

diskussionerna sannolik kretsat runt delvis andra frågeställningar och teman.   

De förändringar vi gjort i beteenden och arbetssätt under de senaste åren är troligen 

bara början på en stor strukturomvandling. Men vilka långsiktiga konsekvenser 

pandemin kommer att få på våra kommunala processer, arbetsliv, lokaler och 

mötesplatser är fortfarande svårt att se. Ett alternativ är distansarbetet bli norm, men 

lika troligt är att kontoret fortsätter att vara arbetsbetslivets mittpunkt. Dessa olika 

möjligheter är viktigt att ha med sig i den fortsatta processen med att utveckla 

framtidens stadshus.     
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5.4 Möjliga inriktningar framåt  
Utifrån de genomförda dialogerna har AFRY identifierat tre alternativa inriktningar för 

den fortsatta utvecklingen av Eslövs framtida stadshus. Alternativen är att bygga nytt, 

bygga om eller att inte bygga alls. Alternativt en hybrid av de olika alternativen. 

Oavsett vilken inriktning man väljer har det i dialogarbetet framkommit många förslag 

som går att implementera i den slutgiltiga lösningen.  

5.4.1 Bygga nytt 

Att bygga ett nytt stadshus öppnar upp för att se över stadshusets placering. Ska 

nuvarande lokalisering vara kvar eller ska det placeras närmare stationen för att öka 

tillgängligheten och flödet av människor som rör sig invid platsen? Här finns många 

alternativ som behöver utredas vidare.  

En ny byggnad gör det enklare att få in fler funktioner såsom bibliotek, större 

restaurang och andra verksamheter. Det blir också lättare att skapa den attraktiva 

arbetsplatsen om byggnaden är ny och då genomföra tankarna på en aktivitetsbaserad 

arbetsplats med omsorgsfullt gestaltad inomhus- och utomhusmiljöer.  

Stadshuset kan i en ny utformning bli en arkitektoniska pärla och en pendang till 

Eslövs kända medborgarhus och locka till många besök. Med hållbarhet som 

utgångspunkt vid gestaltningen av det nya stadshuset kan huset också bidra till att 

stärka Eslövs varumärke och locka fler att vilja arbeta på Eslövs kommun.  

5.4.2 Bygga om 

För att ta beslutet att bygga om det befintlig huset till lokaler med god arbetsmiljö vad 

gäller ventilation, energi etc. så krävs det en noggrann genomgång av byggnadens 

status.  

Med dagens fokus på cirkulär ekonomi och hållbara lösningar kan valet att bygga om 

vara försvarbart. Det befintliga stadshuset är ju trots allt inte så gammalt.  

En tänkbar lösning vid ombyggnation kan vara en hybrid där man river vissa delar för 

att kunna ge plats för de nya, mer publika verksamheterna och att en ombyggnad görs 

av andra delar för att omforma dem till att bli attraktiva arbetsplatser.  

5.4.3 Inte bygga alls 

Om beslutet blir att varken bygga om eller nytt finns det ändå delar som framkommit i 

denna utredning som är viktigt att fånga upp och realisera.  

En utredning som då behöver göras är att se om behovet av nya möteslokaler går att 

lösa på andra håll inom kommunen. Genom en inventering av befintliga lokaler kan 

man också undersöka om det finns möjlighet att inrymma stadshuset på fler platser i 

kommunen och då inte bara i Eslövs tätort, utan också i byarna.  
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5.5 Förslag till nästa steg  
Följande är förslag på punkter att ta vidare för nästa steg i processen samt förslag på 

frågor som behöver utredas eller fördjupas. 

 

1. Denna förstudie har fokuserat på olika behov och möjligheter för utvecklingen 

av Eslövs kommuns stadshus. För att kunna landa i en rekommendation vad 

gäller att bygga om, bygga nytt eller inte bygga alls behöver en grundligare 

utredning göras. Utredningen ska beskriva konsekvenserna av de olika 

lösningarna, med fokus på hållbarhet och ekonomiska konsekvenser.  

 

2. Denna utredning har varit mycket fokuserad på pandemin och hur en arbets- 

och mötesplats ska utformas utifrån de erfarenheter som vi har kunnat se som 

en följd av denna. Andra viktiga aspekter att lyfta i den fortsatta processen är 

fördjupad analys kring klimatsäkring, digitalisering och attraktivitet. 

 

3. Oavsett hur Eslövs kommun väljer att utveckla sitt stadshus behöver fler 

grupper såsom barn, fastighetsägare och det lokala näringslivet bjudas in till 

dialog. 

 

4. I väntan på beslut om stadshusets framtid går det redan nu att genomföra 

tester av möjliga arbetsplatser och nya arbetsmetoder. Exempelvis skulle 

Malmömodellen ”Stick ut”, där man genomför arbetsuppgifter utomhus kunna 

prövas. Test med att föra ut stadshusets verksamhet på olika pop-stationer 

kan också genomföras utan beslut om stadshusets utveckling. 

 

5. För att stödja den fortsatta processen bör en förvaltningsövergripande 

arbetsgrupp tillsättas. Arbetsgruppen har ansvar för att driva processen om ett 

nytt/förändrat stadshus framåt samt lägga upp ett projekt för hur olika 

grupper kan prova olika arbetsplatser och -metoder för att öka medvetenheten 

om frågan. 
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Castellum, Framtidens kontor https://www.castellum.se/rapporten-framtidens-kontor 

2021-01-15 

 

Coffice – kontor och café i ett, Rydfjäll Emma, Mälardalens högskola 2018 

http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1228870/FULLTEXT01.pdf 2021-08-16 

 

Convendum, Framtidens kontor 

https://convendum.se/sv/framtidens-kontor/ 2021-01-15 

 

Fabege, Framtidens kontor & trender 

https://www.fabege.se/lediga-lokaler/framtidens-kontor-trender/ 2021-01-15 

 

Fastighetstidningen, Krympt kontorsyta redan ett faktum 

https://fastighetstidningen.se/krympt-kontorsyta-redan-ett-faktum/ 2021-01-15 

 

FormDesign Center, Lek för demokrati 

https://play.formdesigncenter.com/lek-for-

demokrati/#:~:text=Projektet%20Lek%20f%C3%B6r%20demokrati%20byggs%20kri

ng%20planerna%20f%C3%B6r,rummet%20gestaltas%20utifr%C3%A5n%20konstn%

C3%A4rliga%20processer%20och%20barns%20lek 

 

IVA, Resurseffektivitet Fakta och trender mot 2050 

https://www.iva.se/globalassets/info-trycksaker/resurseffektiva-

affarsmodeller/201504-iva-rfsk-rapport1-d.pdf 2021-08-24 

 

Kulturportal Lund, Kristallen klar 

https://kulturportallund.se/kristallen-klar/ 2021-01-21 
 
Kiruna kommun, Kristallen - Kiruna stadshus och Norrbottens länskonstmuseum 

https://kiruna.se/stadsomvandling/startsida/besokare/ovriga-projekt/kristallen---

kiruna-stadshus-och-norrbottens-lanskonstmuseum.html 2021-01-20 
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LKAB, Kirunas nya stadshus 

https://samhallsomvandling.lkab.com/sv/kiruna/tidplan-kiruna/projekt-i-

kiruna/kirunas-nya-stadshus/ 2021-01-20 

 

Lunds kommun, Studio Stadshuset lockar till innovation 

http://futurebylund.se/post/studio-stadshuset-lockar-till-innovation 2021-07-13 

Lunds kommun, Kommunstyrelsen- aktuella beslut i april 2020 

https://www.lund.se/kommun--politik/kommunens-organisation/aktuella-

beslut/2020/kommunstyrelsen--aktuella-beslut-i-korthet-april-2020/ 2021-07-08 

 

Malmö stad, Stick ut  

https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med.../Kultur---projekt-och-satsningar/StickUt.html 

2021-01-20 Länk till handboken för utomhusarbete: https://www.stickutmalmo.se/ 

2020-01-20 

 

New York Times, Manhattan Faces a Reckoning if Working From Home Becomes the 

Norm 

https://www.nytimes.com/2020/05/12/nyregion/coronavirus-work-from-home.html 

2021-01-15 

 

Ny teknik, Framtidens kontor är indelade i zoner – ”funkar som tv-studios” 

https://www.nyteknik.se/ingenjorskarriar/framtidens-kontor-ar-indelade-i-zoner-

funkar-som-tv-studios-6987751  2021-01-15 

 

Nya projekt, Här byggs nya stadshuset i Ängelholm 

https://www.nyaprojekt.se/2020/05/27/har-byggs-nya-stadshuset-i-angelholm/ 2021-

01-15 

Skara kommun, Ditt stadshus – det första på tusen år 

https://www.skara.se/nyheter/nyheter/2019-08-15-ditt-stadshus---det-forsta-pa-

tusen-ar.html 2021-01-15 

 

Odense bibliotek och borgersservice, Borgernes Hus 

https://www.odensebib.dk/side/borgernes-hus 2021-01-21 

 

Skara Gille, Djäkneskolan 

https://www.hembygd.se/skara-gille/plats/293972/text/55769 2020-07-07 

 

Svenska Nomader, Det kontaktlösa kontoret möjliggör social distansering 

https://svenskanomader.se/arbetsliv/hur-kommer-framtidens-kontor-att-se-ut/ 2021-

01-15 

 

Svenska Nomader; Hur kommer framtidens kontor att se ut? 

https://svenskanomader.se/arbetsliv/hur-kommer-framtidens-kontor-att-se-ut/ 2021-

01-15 

 

Tidningen Chef, 6 trender: Så här kan framtidens kontor se ut 

https://chef.se/6-trender-sa-har-kan-framtidens-kontor-se-ut/ 2021-01-15 
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The Guardian, Smart lifts, lonely workers, no towers or tourists: architecture after 

coronavirus 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/apr/13/smart-lifts-lonely-workers-

no-towers-architecture-after-covid-19-coronavirus 2021-01-15 

 

Uppsala kommun, Stadshuset 

Stadshuset (uppsala.se) 

https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/stadshuset/ 2021-01-15 

 

Uppsala nya tidning, KLART: Så här blir nya Stadshuset 

https://unt.se/nyheter/uppsala/klart-sa-har-blir-nya-stadshuset-4384579.aspx 2021-

01-15 

 

Zaha Hadid Architiects, Bee’ha headquarters  

https://www.zaha-hadid.com/architecture/beeah-headquarters-sharjah-uae/ 2021-01-

15 

 

World Economic Forum, COVID-19: Is this what the office of the future will look like? 

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/covid19-coronavirus-change-office-work-

homeworking-remote-

design/?fbclid=IwAR0O97M2MVoi94hgquM3tB6ByhOGBX60Lby0gY0DP5uKMUlo3c3pbR

TTMuU 2021-01-15 

 

Ängelholms kommun, Lek för demokrati ska forma det nya stadshuset 

https://www.engelholm.se/nyhetsarkiv/arkiverat/2020-10-09-lek-for-demokrati-ska-

forma-det-nya-stadshuset.html 2021-07-07 

 

Kävlinge kommun, Medborgarhus Kävlinge 

http://www.kavlinge.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-byggprojekt 2021-07-08 
 

Nya projekt, Kävlinges nya medborgarhus 

https://www.nyaprojekt.se/2021/01/28/kavlinges-nya-medborgarhus/ 2021-07-08 

 

Mynewsdesk, Första spadtaget för Kävlinge kommuns nya medborgarhus 

https://www.mynewsdesk.com/se/kavlinge/pressreleases/foersta-spadtaget-foer-

kaevlinge-kommuns-nya-medborgarhus-3066673 2021-07-08  
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 KS.2020.0391  
 
 
 
2021-08-27 
Helena Heintz Kommunstyrelsen 
+4641362123  
helena.heintz@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Riktlinjer för styrdokument i Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
Nu gällande riktlinjer och definition av policy- och styrdokument i Eslövs kommun 
antogs av kommunstyrelsen den 1 december 2009, § 135. 
 
Styrdokumentet policy är grundligt beskrivet med innehåll och antagande instans, 
medan övriga kategorier program, plan, riktlinje och rutin saknar antagande instans, 
vilket genom åren skapat problem. Beskrivning av alla andra styrdokument som ska 
finnas i en kommun saknas. 
 
Det finns därför behov att ta fram en ny riktlinje för styrdokument i kommunen.  

Beslutsunderlag 
Styrdokument i Eslövs kommun – förslag till riktlinje 

Beredning 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till riktlinje för styrdokument.  
 
I förslaget föreslås att kommunens styrdokument delas in i två kategorier. Dessa är 
aktiverande styrdokument, som tydliggör vad kommunen vill förändra och uppnå, 
och normerande styrdokument, som tydliggör principiella förhållningssätt och 
arbetssätt med fokus på hur verksamheten ska agera.  
 
Utöver detta tar riktlinjen upp de dokument som kommunen är skyldig att inneha och 
som inte sorteras i de två ovannämnda kategorierna. 

Förslag till beslut 
- Riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun antas att gälla från den 1 oktober 

2021. Nuvarande riktlinjer upphör att gälla samma datum.  
- Riktlinjen ska ses över för revidering senast i oktober 2025.  
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Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Kommunledningskontorets avdelningar 
Eslövs kommuns författningssamling 
 
 
 
Eva Hallberg Patrik Linder 
Kommundirektör Avdelningschef juridiska avdelningen 
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Dokumentet är antaget av kommunstyrelsen den [åååå-mm-dd]. Det riktar sig till hela kommunen. Ses 

över för revidering april 2025. Kontaktperson: chefen för juridiska avdelningen, 

Kommunledningskontoret. Dnr KS.2020.0391 1(6)
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Inledning 
Styrdokument ger stöd och fastställer att den politiska styrningen får 
genomslag och att verksamheterna möter de som lever, verkar och vistas i 
kommunen på ett bra sätt. De styrande dokumenten ska göra det tydligt vad 
som förväntas av kommunens förvaltningar dels för organisationen, dels för 
invånare, brukare, leverantörer, kunder, samarbetspartners och andra 
intressenter. Genom tydliga styrdokument kan verksamheten 
kvalitetssäkras, följas upp och utvecklas.  
 

Syfte 
Syftet är att tydliggöra vad som är ett styrdokument, vilka styrdokument 
som kommunen måste ha, hur olika styrdokument relaterar till varandra och 
vilken instans som fattar beslut om respektive typ av styrdokument i Eslövs 
kommun. 
 

Styrdokument utanför riktlinjen 
Lagstadgade styrdokument 
Det finns styrdokument som kommuner enligt lag är skyldiga att ta fram. Ett 
exempel är kommunfullmäktiges årliga budget för kommunen som ska 
innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. Den utgör därmed ett 
styrdokument för hela kommunens verksamhet. Utöver detta finns flertalet 
andra styrdokument som regleras till namn och utformning i lag eller genom 
andra styrande regleringar, till exempel översiktsplan, energiplan, 
avfallsplan eller miljöstandardkrav.  

Kommunal författningssamling 
Det finns även andra dokument som genom lag reglerar hur en kommun 
styrs. Dessa brukar benämnas som kommunal författningssamling. De utgör 
bindande regler för en kommun och innefattar arbetsordning, reglementen, 
delegeringsordningar, bolagsordningar/ägardirektiv, föreskrifter samt taxor 
och avgifter.  
 

- Arbetsordning – antas av kommunfullmäktige och ska enligt 
kommunallagen beskriva antalet ledamöter, regler för 
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sammanträdets genomförande och handläggning av ärenden. I övrigt 
bestämmer kommunfullmäktige själv om sitt arbetssätt.  

- Reglemente – anger en nämnds ansvarsområde och bestämmelser 
om nämndens arbetssätt.  

- Delegeringsordningar – anger i vilka frågor en instans lämnar över 
rätten besluta till någon annan, exempelvis ett utskott, nämndens 
ordförande, förvaltningschef eller annan tjänsteperson inom 
förvaltningen. Beslut tagna med stöd av delegation ska alltid 
anmälas till den som delegerat rätten att besluta. 

- Bolagsordningar/ägardirektiv – anger ändamål och befogenheter för 
kommunala bolag samt kommunfullmäktiges styrning över 
verksamheten. 

- Föreskrifter – är bindande regler. Regeringen har möjliggjort för 
kommuner att fatta beslut om lokala föreskrifter med mer detaljerade 
bestämmelser än i en förordning. Detta används exempelvis för 
ordningsföreskrifter och lokala trafikföreskrifter. 

- Taxor och avgifter – kommuner får ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter som de tillhandahåller. Avgifterna får dock inte vara 
högre än att de täcker kostnaderna som kommunen har. 

 
Kommunala föreskrifter ska enligt kommunallagen finnas tillgängliga via 
kommunens hemsida. Dokumenten ovan antas av kommunfullmäktige, med 
undantag för delegeringsordningar som respektive nämnd eller styrelse 
antar.  

Kommunalt handlingsprogram och ekonomiska styrprinciper 
Ett kommunalt handlingsprogram utarbetas av den styrande majoriteten i 
Eslöv för varje mandatperiod. Programmet innehåller politisk 
viljeinriktning, vision, utmaningar, inriktningsmål, uppdrag samt 
uppföljningsrutiner för Eslövs kommuns verksamhet. 
 
De ekonomiska styrprinciperna syftar till att upprätthålla en god ekonomisk 
hushållning och öka förutsättningarna för måluppfyllelse och 
verksamhetsmässigt resultat ur ett kvalitativt, kvantitativt och ekonomiskt 
perspektiv.  
 
Dessa dokument är tillsammans med kommunfullmäktiges budget 
överordnade de styrdokument som beskrivs i kommande avsnitt av denna 
riktlinje. Skulle styrdokument ur olika kategorier stå i konflikt med varandra 
är det av högsta instans antagna styrdokument som gäller.  
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Styrdokument som behandlas av riktlinjen 
Utgångspunkten är att verksamheten inte ska ha fler styrdokument än vad 
som behövs. För att ge effekt behöver styrdokumenten dessutom vara  
 

• enkla att känna igen och använda, 
• förenliga med vision och överordnade dokument, 
• tillgängliga (elektroniskt och fysiskt), samt  
• accepterade.  

 
Detta ställer krav på både utformning och hantering av styrdokumenten. För 
att säkerställa att styrdokumenten är relevanta och kvalitetssäkrade behövs 
ett systematiskt arbetssätt som regleras i Rutin för arbete med styrdokument.  
 

Krav på styrdokument 
Styrdokumenten ska vara tillgängliga och det ska vara lätt att se för vem de 
gäller och vilken organisatorisk nivå som har fattat beslut om dem. Särskilt 
framtagna Wordmallar ska användas för att det ska vara lätt att se att det är 
ett styrdokument för en verksamhet inom Eslövs kommun.  
 
Om det finns utrymme för att göra avsteg från ett styrdokument ska detta 
vara beskrivet i det berörda dokumentet. 
 

Typer och kategorier av styrdokument 
I Eslöv är styrdokumenten antingen aktiverande eller normerande.  

Aktiverande styrdokument 
Aktiverande styrdokument beskriver vad kommunen vill förändra och 
uppnå. I dessa dokument anges ambitioner och viljeinriktningar och det 
framgår hur de ska följas upp. De kan vara av två typer: strategi eller plan.  
 

• En strategi beskriver den politiska viljan till förändring inom ett 
visst sakområde, men tar inte ställning i detalj till utförande eller 
metoder. En strategi berör ofta flera politiska instanser. Det ska 
framgå hur strategin ska följas upp. Till en strategi kan en eller flera 
planer kopplas.  
 

• En plan innehåller åtgärder som kommunen ska vidta för att nå 
uppsatta mål, vem som ansvarar för genomförandet, när åtgärden ska 
genomföras och hur eventuell uppföljning ska ske. Planen kan vara 
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kopplad till en strategi eller annan målstyrning exempelvis ett 
inriktningsmål eller statligt uppdrag. Det kan finnas flera typer av 
planer, till exempel verksamhetsplan, handlingsplan, 
genomförandeplan eller affärsplan. 
 

Normerande styrdokument 
Normerande styrdokument tydliggör principiella förhållningssätt och 
arbetssätt och har ett fokus på hur verksamheten ska agera. De kan vara av 
två typer: policy eller riktlinje.  
 

• En policy är en avsiktsförklaring som kortfattat beskriver 
kommunens förhållningssätt inom ett område, till exempel 
kommunikation eller upphandling. Policyn ger principer som 
vägledning för bedömningar från fall till fall. Den kan ibland vara 
mycket kortfattad och i stället för att ta fram ett särskilt 
policydokument kan det i då vara lämpligt att låta kommunens 
förhållningssätt ingå som portalparagraf i en riktlinje. 
 

• En riktlinje ger konkret vägledning kring hur en fråga ska hanteras. 
Den koncentrerar sig på hur en åtgärd ska genomföras, inte vad den 
innehåller. Riktlinjer kan utgå från en policy och förklarar då hur 
den ska genomföras. Riktlinjer är tänkta att vara av övergripande 
karaktär och hålla över tid. 

 
På förvaltningsnivå kan rutiner antas. En rutin är en konkret beskrivning av 
ett arbetssätt. Arbetssättet kan sträcka sig över flera delar av organisationen. 
Rutiner kan finnas i andra former än dokument exempelvis filmer, 
temasidor på intranät eller på andra tekniska plattformar. Rutiner kan ha 
olika lång livslängd, vissa omarbetas ofta medan andra kan ha längre 
livslängd. Rutiner är kopplade till verkställighet i organisationen och ska 
vara lätta att snabbt förändra vid behov. 
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Följande matris tydliggör vilken funktion som fattar beslut om vilket 
styrdokument 
 

Instans/Funktion Aktiverande Normerande Dokument med 
särställning 

Kommunfullmäktige Strategi Policy 
 

Dokument som 
ingår i den 
kommunala 
författningssamlin
gen. 
 
Budget för 
kommunen.  
 
Ekonomiska 
styrprinciper. 
 

Kommunstyrelsen  Plan som gäller 
kommunstyrelsen 
eller mer än en 
nämnd 

Riktlinje som 
gäller kommun-
styrelsen eller 
mer än en 
nämnd 
 

Delegerings-
ordning för 
kommunstyrelsen 

Nämnd Plan som gäller 
för den egna 
nämnden 

Riktlinje som 
gäller för den 
egna nämnden 
 

Delegerings-
ordning för egna 
nämnden 

Kommundirektör, bitr 
förvaltningschef och 
avdelningschefer på 
Kommunlednings-
kontoret  

Rutiner som gäller för 
Kommunledningskontoret eller för 
flera förvaltningar  

 

Förvaltningschef Rutiner som gäller för den egna 
förvaltningen 

 

Chefer på alla nivåer Verksamhetsspecifika rutiner 
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 KS.2021.0046  
 
 
 
2021-08-26 
Tomas Nilsson Kommunstyrelsen 
+4641362012  
tomas.nilsson@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(1) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Svar på motion från Fredrik Ottesen (SD) om 
pilotprojekt med nollbasbudget 

Ärendebeskrivning 
I motionen föreslås att ett pilotprojekt med nollbasbudget inleds inom lämpligt 
område såsom kommunledningskontorets kommunikationsavdelning.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-25 § 25. 
Motion från Fredrik Ottesen (SD) om pilotprojekt med nollbasbudget. 

Beredning 
Kommunens budgetprocess regleras översiktligt i de ekonomiska styrprinciperna och 
årligen mer i detalj av kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör kommunens 
budgetberedning. Beredning av fördelning av kommunens resurser och 
bakomliggande grunder för fördelningen hanteras av budgetberedningen.  
 
Nollbasbudgetering kan vara en tillämplig modell för att pröva befintlig 
resursfördelning. Modellen har vid ett tillfälle i en enklare form tillämpats på 
tjänstemannanivå avseende kommunens gymnasiekostnader. 
Kommunledningskontoret konstaterar att det finns olika modeller för prövning av 
befintlig resursfördelning och fördelning av nya medel. Frågan hanteras av 
budgetberedningen som svarar för den årliga budgetprocessen.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med 

att kommunstyrelsens arbetsutskott svarar för kommunens budgetprocess. 
 
 
Eva Hallberg Tomas Nilsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Sammanträdesprotokoll
2021-01-25

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 25 KS.2021.0046

Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD) - Motion om 
pilotprojekt med nollbasbudget 

Ärendebeskrivning 
Fredrik Ottesen (SD) har inkommit med en motion som rör pilotprojekt med 
nollbasbudget.

I motionen föreslås följande:

- Att inleda ett pilotprojekt med nollbasbudget inom lämpligt område, såsom 
kommunledningskontorets kommunikationsavdelning.

Beslutsunderlag
 Motion från Fredrik Ottesen (SD) Motion om pilotprojekt med nollbasbudget

Beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen med begäran om yttrande senast den 23 
augusti 2021.
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 KS.2021.0021  
 
 
 
2021-08-25 
Helena Heintz Kommunstyrelsen 
+4641362123  
helena.heintz@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(1) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen 
2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska besluta om sina sammanträdestider för 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens sammanträden, i likhet med 
föregående år, hålls på en tisdag. Samtliga sammanträden börjar klockan 17:00. 
 
Sammanträdesdagar för 2022 föreslås enligt följande:  
11 januari, 8 februari, 8 mars, 5 april. 3 maj, 31 maj, 6 september, 4 oktober, 1 
november och 6 december. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen sammanträder 2022 enligt följande:  

11 januari, 8 februari, 8 mars, 5 april. 3 maj, 31 maj, 6 september, 4 oktober, 
1 november och 6 december. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
 
 
 
Eva Hallberg Patrik Linder 
Kommundirektör Avdelningschef 
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