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4. Kulturskolans uppdrag (KOF.2022.0053) Anja Nilsson  
   

Beslutsunderlag 
• Verksamhetsuppdrag för Eslövs kulturskola 
• Uppdragsformulering och ramverk för Eslövs kulturskola 
• Barnchecklista för Kulturskolans uppdrag 

 

5. Remittering av Grönplan för Eslövs kommun 
(KOF.2022.0079) 

Rebecca Stewart  

   
Beslutsunderlag 
• Yttrande över grönplan för Eslövs kommun 
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 80, 2022 Remittering 

av Grönplan för Eslövs kommun 
• Grönplan för Eslövs kommun, remissversion 
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 157, 2020 Framtagande 

av grönplan 
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2 (41)



 Kallelse 
 
 
 
 

 

7. Förvaltningschefen informerar (KOF.2022.0004) Marcus Kulle  
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KOF.2021.0037-22 Ordförandebeslut över granskning av detaljplan för 
Sebran 38, Eslövs kommun 

 

11. Anmälningar för kännedom   
   

 

KOF.2022.0030-6 Kommunstyrelsens beslut § 102, 2022 Yttrande över 
revisionsrapport Granskning av kommunens 
avtalshantering 

KOF.2022.0030-7 Granskning av kommunens avtalshantering 

KOF.2022.0030-9 Åtgärdsplan för avtalshantering 

KOF.2021.0118-6 Kommunfullmäktiges beslut § 32, 2022 Antagande av 
riktlinjer för resor och möten i Eslövs kommun 

KOF.2021.0118-7 Riktlinjer för resor och möten, antagen 

KOF.2022.0068-1 Kommunfullmäktiges beslut § 40, 2022 Avsägelse från 
Mauricio Sanchez (V) från uppdraget som ledamot och 
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KS.2022.0016-4 Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 28 april 2022 

KOF.2022.0051-10 Kommunfullmäktiges beslut § 47, 2022 
Ombudgetering av medel från kommunstyrelsen till 
kultur- och fritidsnämnden avseende Eslövs stadsfest 
18-19 juli 2022 

KOF.2022.0051-12 Bilaga till beslut om ombudgetering; Förslag till 
Vårbudget- förutsättningar, KSAU 23 juni 

KOF.2022.0051-13 Bilaga till beslut om ombudgetering; 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 100, 2021 
Förslag till vårbudget 2022 

KOF.2022.0068-2 Kommunfullmäktiges beslut § 57,2022 Val av andre 
vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden efter 
Mauricio Sanchez (V) 

KOF.2022.0081-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 85, 2022 
Budgetberedning 2023 

KOF.2022.0081-2 Förslag till Vårbudget inför 2023- förutsättningar 

KOF.2022.0083-1 Kommunstyrelsens beslut § 139, 2022 Medel för 
åtgärder kopplat till kommunens skyddsrum 

KOF.2022.0084-1 Kommunstyrelsens beslut § 140, 2022 Ansökan om 
medlemskap i Energikontoret Sydost 

KOF.2022.0088-1 Antagen Riktlinje för hantering av 
personuppgiftsincident 2022-05-31 

KOF.2022.0088-2 Kommunstyrelsens beslut § 141, 2022 Revidering av 
riktlinjer för hantering av personuppgiftsincident 

KOF.2022.0086-1 Kommunstyrelsens beslut § 125, 2022 Antagande av 
medborgarlöfte för Eslövs kommun 2022 

KOF.2022.0086-2 Förslag till medborgarlöfte i Eslövs kommun 2022 

KOF.2022.0055-4 Kommunfullmäktiges beslut § 66, 2022 Vårprognos 
2022 
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KOF.2022.0076-2 Kommunfullmäktiges beslut § 67, 2022 Beviljande av 
ansvarsfrihet för 2021 för Stiftelsen Gamlegård 

KOF.2022.0093-1 Kommunfullmäktiges beslut § 76, 2022 Avsägelse från 
Mohammed Gulchin (S) från samtliga 
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KOF.2021.0177-7 Kommunfullmäktiges beslut § 64, 2022 Antagande av 
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2022-08-12 
Johan Plambeck Kultur- och fritidsnämnden 
+4641362387  
johan.plambeck@eslov.se  
 
 
 

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

 

Verksamhetsuppdrag för Eslövs kulturskola 

Ärendebeskrivning 
Kulturskolan är inte en nationellt reglerad verksamhet och saknar därför ett givet 
definierat syfte och ramverk för verksamheten. Kulturskolorna skiljer sig åt mellan 
olika kommuner eftersom kulturskolan är en kommunalt styrd och finansierad 
verksamhet. Även om många kulturskolor innehåller liknande ämnen varierar 
mycket annat i skolornas verksamhet. Geografi, demografi, historia, närhet till andra 
institutioner, ekonomi och fantasi är några delar som kan bidra till kulturskolornas 
olikheter.  
 
En beslutad uppdragsbeskrivning för verksamheten underlättar prioriteringar och 
årliga verksamhetsmål samt ger en ökad möjlighet till kvalitet och uppföljning. 
Utöver den interna vinsten blir verksamhetens uppdrag ett förtydligande för 
invånarna i Eslövs kommun samt vad som kan förväntas av kulturskolan. 

Beslutsunderlag 
- Uppdragsformulering och ramverk för Eslövs kulturskola 
- Barnchecklista för Kulturskolans uppdrag 

Beredning 
Förslaget till verksamhets uppdrag är framtaget med bred delaktighet i Kulturskolans 
kollegium. Workshops är genomförda som byggt på omvärldsbevakning, vad 
Kulturskolan gör bra idag samt vad som skulle kunna förbättras.  
 
Under våren 2022 bjöds Kulturskolans avgångselever in i processen. Eleverna har 
lång erfarenhet av verksamheten och har nått en ålder där de inte längre kan gå kvar 
vilket tillåter en total transparens och ärlighet kring uppdragsformuleringen. 
 
Utöver förslag på verksamhetsuppdrag innehåller materialet också en samanställning 
av andra beslut som rör Kulturskolan såsom taxor för undervisning. Detta för att ha 
allt samlat i ett dokument. 
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Förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag till uppdragsbeskrivning 

för verksamheten.  
 

Beslutet skickas till 
Kulturskolan 
 
 
 
Marcus Kulle Johan Plambeck 
Förvaltningschef Verksamhetschef 
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UPPDRAGSFORMULERING OCH RAMVERK FÖR ESLÖVS KULTURSKOLA är antaget av Kultur- 

och Fritidsnämnden den 2022-05-11. Det riktar sig till Kulturskolans intressenter. Ses över för revidering 

senast 2024-01. Kontaktperson: Verksamhetschef, Kulturskolan. 1(4) 

UPPDRAGSFORMULERING 
OCH RAMVERK FÖR 
ESLÖVS KULTURSKOLA 
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Uppdrag för Eslövs Kulturskola 
 
Det övergripande målet med en kommunal musikskola historiskt var att ge 
möjlighet att utveckla ett instrument- eller sångkunnande hos alla ungdomar 
oberoende av ekonomisk, kulturell eller social bakgrund. Detta stämmer i 
stort även idag om än med en större valbarhet av kulturell uttrycksform. 
 

Uppdrag  
 
Kulturskolan ska vara tillgänglig genom att synas och vara närvarande för 
kommunens barn och unga, skapa personlig kontakt och ha ett inkluderande 
förhållningssätt för att alla barn och unga ska känna sig välkomna.  
 
Samarbeten mellan olika ämnen på Kulturskolan och med andra aktörer på 
nya arenor är avgörande för att nå fler barn och unga i deras sfär.  
 
Kulturskolan ska erbjuda elevanpassad undervisning som ger utrymme för 
olika behov och samt kunna erbjuda både bredd och fördjupad 
undervisning. På kulturskolan utvecklas våra elever genom sammanhang 
och kunskap.  
 
Kulturskolan arbetar för att skapa föreställningar som bidrar till 
kulturupplevelser för barn och vuxna samt till Eslövs kommuns kulturutbud 
i stort. 
 

Målgrupp 
 
Kulturskolan i Eslöv bedriver kulturell, musikalisk och konstnärlig 
utbildning för barn och unga i kommunen på deras fritid. 
Kulturskolan i Eslövs kommun har verksamhet för barn i åldrarna 3-18 år. 
För aktuell information om vilka ämnen som erbjuds och vilka åldrar som 
omfattas hänvisar vi till Eslövs kommuns hemsida (www.eslov.se).  
 

Ansökan, kö och uppehåll 
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Anmälan till kurser kan göras året om och meddelande om intag på den 
kursen du sökt sker också löpande men framför allt i juni och december. För 
barn under 18 år är det målsman som anmäler barnet till våra kurser. Vi 
jobbar för att effektivt hantera vår kö genom nya undervisningsformer och 
aktivt intag vid vakanta platser. 
 

Undervisning i byarna 
 
Eslövs kulturskola är till för barn och unga i kommunens alla delar. I vissa 
av kommunens byar har kulturskolan verksamhet. I dessa fall finns ett 
tillräckligt elevunderlag på ett eller flera ämnen för att kunna bedriva 
undervisningen under en heldag eller halvdag när det är schematekniskt 
möjligt. 
 
Annan verksamhet prioriteras i byar där kulturskolan inte har undervisning 
för att ortens barn ska möta kulturskolan. 
 

Läsårstider 
 
Kulturskolan följer samma verksamhetsår som grundskola och gymnasium, 
däremot sammanfaller inte alltid Kulturskolans studiedagar med 
grundskolans och gymnasiets.  
 
På hösttermin startar undervisningen oftast en vecka efter att vanliga skolan 
börjat. På vårterminen börjar undervisningen samtidigt som vanliga skolan.  
Vi garanterar minst 26 undervisningstillfälle per läsår. Som lektionstillfälle 
räknas även konserter, utställningar, föreställningar och andra evenemang 
då dessa är delmål i verksamheten. Kulturskolans lärare gör också andra 
projekt som kommer flera barn och ungdomar i kommunen tillgodo. Därför 
ställs den ordinarie undervisningstiden in vissa veckor. Lektion som utgår 
på grund av elevs frånvaro ersätts inte utan räknas till de 26 tillfällen som 
garanteras. 
 
Barn och unga som flyttar till Eslövs kommun och som kan styrka att de är 
inskrivna i kulturskolan i sin gamla hemkommun ska erbjudas plats så snart 
det är möjligt.  
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Frånvaro och sjukdom 
 
Vid frånvaro och sjukdom ska lärare i första hand och skolan i andra hand 
kontaktas. Vid sjukdom hos lärare som föranleder inställd lektion meddelas 
elev eller elevs vårdnadshavare med de uppgifter som Kulturskolan har i sitt 
system. Uppgifterna lämnas vid anmälan primärt och behöver uppdateras av 
uppgiftslämnaren vid förändringar för möjlig kontakt mellan skola och 
vårdnadshavare. 
 

Kursavgifter 
 
Kulturskolans avgifter är antagna i Eslövs Kommunfullmäktige. 
-Taxa för Kulturskolan 2013-02-25 §21 
-Nya avgifter för hyra av instrument vid Kulturskolan från vårterminen 
2017 2016-09-26 §98 
 

Taxor 
450kr/termin 
225 kr/termin 
 

Instrumenthyra 
400kr/termin 
200kr/termin 
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Barnchecklista för Eslövs kommun, Kultur och Fritid 
Barnets rättigheter skall beaktas vid kommunala beslut. 
Enligt Konventionen om barnets rättigheter är alla under 18 år att betrakta som barn. 
I beslutsunderlag ska det tydligt framgå  
om beslutet rör barn, hur barn påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktats. 
 
Ärende: Förslag till nytt bidragsystem för Eslövs kommun  Diarienr: KoF.2022.0053 
 
KOMMER BESLUTET ATT BERÖRA BARN OCH UNGDOMAR, NU ELLER I FRAMTIDEN? 
⃝ Ja   x                                                      ⃝ Nej 

Vid Ja, gå vidare 

 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? 

⃝ Ja x   ⃝ Nej 

På vilket sätt?   Varför inte? 

Större fokus på tydlighet från verksamhetens sida samt en ambition att se till barnens önskemål, förutsättningar 
och förmågor i utformandet av verksamheten. 

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? 

⃝ Ja x   ⃝ Nej 

På vilket sätt?   Varför inte? 

Hela verksamheten har barn och unga som målgrupp och fokus ligger därför alltid på barn och ungas behov. 
Under handläggningsprocessen har vi burit med oss de behov, frågor, funderingar och utbud barnen har hart eller 
möts av i sitt liv och försökt tydliggöra vårt erbjudande. 

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktasmed tanke på bland annat kön, etniskt ursprung, 
hälsa, funktionsnedsättning/hinder, tro eller social ställning? 

⃝ Ja x   ⃝ Nej 

På vilket sätt?   Varför inte? 

Inte minst genom formuleringen ” Kulturskolan ska vara tillgänglig genom att synas och vara närvarande för 
kommunens barn och unga, skapa personlig kontakt och ha ett inkluderande förhållningssätt för att alla barn och 
unga ska känna sig välkomna.” 

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? 

⃝ Ja x   ⃝ Nej  

På vilket sätt?   Varför inte? 

Delar av kulturskolans avgångselever har granskat materialet och fått komma med synpunkter och 
förändringsförslag. 
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Barnkonventionens grundläggande principer 
Artikel 2 - Förbud mot diskriminering. Rättigheterna gäller alla barn. 
Artikel 3 -  Barnets bästa 
Artikel 6 -  Barnets rätt till liv och utveckling 
Artikel 12 - Barnets rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som berör henne eller honom 
 
 
 
Kommentarer till barnchecklistans frågor. 

 
Påverkar beslutet barn? 
Den första frågan handlar om att tidigt avgöra om beslutet kommer att påverka barn och 
ungdomar. Oavsett svar skall det ges en förklaring av hur de berörs eller varför de inte berörs. 
Ärenden kan både direkt och indirekt påverka barn. 

 
 
1. Hur har barns bästa beaktats? 

Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet (artikel 3). 
I att beakta barns bästa ingår till exempel att beakta barns fysiska och psykiska välbefinnande, 
tillämpa aktuell kunskap om barns levnadsvillkor och ha barnperspektiv. 
 

2. Vilka konsekvenser har beslutet för barnet/barnen och hur kan barn själva tänkas värdera 
beslutet? 
 

3. Diskrimineras barnet eller dess föräldrar på grund av kön, etniskt ursprung, 
funktionsnedsättning, tro, social ställning? 

 
4. Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i de frågor barn anser att 

de berörs av (artikel 12). Har barn fått möjlighet att uttrycka sina åsikter och fått dem 
beaktade? Hur? Eller: Varför inte? 
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2022-07-06 
Rebecca Stewart Kultur- och fritidsnämnden 
rebecca.stewart@eslov.se  
 
 
 

Kultur och Fritid  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 grönplan för Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
Föreslagen Grönplan har sin utgångspunkt i Översiktsplan för Eslöv 2035, antagen 
av kommunfullmäktige 2018 genom lydelsen: ”en grönplan behöver tas fram för att 
säkerställa de biologiska sammanhangen, friluftslivets intressen och binda samman 
staden och byarna med omgivande landskap”. Även kommunens Naturmiljöprogram, 
antagen av kommunfullmäktige beslut § 41, 2020 betonar vikten av en grönplan. 
Kulturmiljövärden berörs inte i denna plan då det redan finns i Naturmiljö-
programmet.  
 
Grönplanen och dess kompletterande kunskapsunderlag kommer 

att underlätta det gemensamma kommunala arbetet vid intresseavvägningar och 
kommer att vara vägledande för utformning av investeringsprojekt, detaljplaner och 
miljömål samt kunna användas som underlag i samarbete med konsulter och 
allmänhet. 

Beslutsunderlag 
- Miljö- och samhällsbyggnadens beslut § 80, 2022 Remittering av Grönplan för 

Eslövs kommun 
- Grönplan för Eslövs kommun, remissversion 
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 157, 2020 Framtagande av 

grönplan 
- Framarbetat och kompletterande kunskapsunderlag, 2022-03-05 

Beredning 
Planering och tillgång till grön- och rekreationsområden är en viktig förutsättning för 
en meningsfull fritid. Kultur och Fritid anser att Grönplanen är väl genomarbetad och 
grundad i ett omfattande kunskapsunderlag. Kultur och Fritid har även deltagit i en 
referensgrupp kring ekosystemstjänster och involverats på olika sätt under 
processens gång.  
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Förslag till Grönplan har flera gemensamma utgångspunkter med den Fritidspolitiska 
strategin. Kultur och Fritid anser att dessa dokument kan förstärka varandra i arbetet 
framöver.  
 
Vikten av grönområden för att uppmuntra till olika sorters rörelse och aktivitet 
belyses både i Grönplanen och i den Fritidspolitiska strategin, särskilt för vissa 
underrepresenterade grupper. Kunskapsunderlaget visar på behovet av att förbättra 
förutsättningar för rörelse och aktivitet samt att skapa tillgängliga, attraktiva och 
spännande gröna miljöer. Däremot saknas förslag på åtgärder kring detta i förslagen 
kopplade till Grönplanen. Planering och utformning av dessa ytor för olika sorters 
rörelse, till exempel organiserad idrott kontra spontanidrott, är viktigt för att 
uppmuntra olika målgrupper att ta del av kommunens fritidsliv. Detta är också en 
viktig del av den fritidspolitiska strategin och Kultur och Fritid anser att planen 
skulle kunna förstärkas genom en åtgärd för att se över hur vi kan samverka mellan 
förvaltningarna inom området, till exempel att samverka för att öka rörelse och 
aktivitet i grönområden i Eslöv.  
 
Grönplanen lyfter även fram vikten av att ”förbättra och skapa nya gröna 
mötesplatser med fokus på tonåringar där båda tjejer och killar kan trivas”. Kultur 
och Fritid anser att åtgärden skulle kunna förstärkas genom samarbete med Öppen 
fritidsverksamhet som kan bidra med kunskap om och kontaktytor till målgruppen. 
Åtgärden är även kopplad till arbetet med den Fritidspolitiska strategin och vikten av 
att stärka erbjudandet av öppna och trygga mötesplatser för barn och unga. Även här 
skulle samarbetet kunna utvecklas.  
 
Ett område som Kultur och Fritid efterfrågar förtydligande kring är friluftsfrågor. 
Kultur och Fritid anser att det finns ett behov av att förtydliga ansvaret för 
friluftsfrågor inom kommunen, och att grönplanen kan vara ett bra forum för detta. 

Förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och 

översänder det till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
Marcus Kulle Rebecca Stewart 
Förvaltningschef Fritidsstrateg 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-05-25 

 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 80    MOS.2020.0846 

Remittering av Grönplan för Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Föreslagen Grönplan har sin utgångspunkt i Översiktsplan för Eslöv 2035, antagen i 
kommunfullmäktige 2018 genom lydelsen: ”en grönplan behöver tas fram för att 
säkerställa de biologiska sammanhangen, friluftslivets intressen och binda samman 
staden och byarna med omgivande landskap”. Även kommunens Naturmiljöprogram, 
antagen i kommunfullmäktige § 41, 2020 betonar vikten av en grönplan. 

Enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 157, 2020 framgår det att en 
grönplan ska tas fram. Beslutet togs med bakgrund i begränsade finansiella resurser, 
vilket inneburit att grönplanen endast omfattar Eslövs tätort och att tidigare 
kartläggningar kommer att användas istället för att genomföra nya. För att genomföra 
grönplanen inom beräknad och finansierad tid gjordes även följande 
bortprioriteringar: 

- Ingen inventering av upplevelsevärden i parker och naturområden. En enkät görs 
istället för att få med en del relaterat till upplevelsevärden och låta allmänheten 
komma till tals. 
- Kulturmiljövärden berörs inte då det redan finns i Naturmiljöprogrammet. Kan 
eventuellt redovisas översiktligt. 
- Landskapskaraktärer redovisas endast på samma vis som Naturmiljöprogrammet. 
- Buller redovisas endast på samma vis som i Naturmiljöprogrammet. 
- Inga visualiseringar (illustrationer/bilder) görs. 
- Planen görs endast som ett dokument tillgängligt för allmänheten (ingen ”hemsida” 
som för Naturmiljöprogrammet). 
- Kommunikationen inom kommunorganisationen och mot allmänheten begränsas. 

Förslag till Grönplan har därefter arbetats fram av Miljö och Samhällsbyggnads 
avdelning för gata, trafik, park samt miljöavdelningen i samarbete med 
Kommunledningskontorets tillväxtavdelning. Statliga bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt (LONA) har medfinansierat genomförandet av projektet. 

För att få genomslag krävs en bred förankring och samsyn på grönstrukturens 
betydelse inom kommunen. Arbetet med att skapa en välutvecklad grönstruktur och 
de vinster som följer i form av ett stort antal ekosystemtjänster spänner över flera 
politikområden. En kommungemensam grönplan fyller en viktig funktion i det 
fortsatta arbetet som kräver samverkan för att på sikt nå fram till en välutvecklad 
grönstruktur. Därför vill Miljö och Samhällsbyggnad betona vikten av att alla 
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nämnder får yttra sig över Grönplanen i remissrundan och att den antas i 
kommunstyrelsen. Grönplanen och dess kompletterande kunskapsunderlag kommer 
att underlätta det gemensamma kommunala arbetet vid intresseavvägningar och 
kommer att vara vägledande för utformning av investeringsprojekt, detaljplaner och 
miljömål samt kunna användas som underlag i samarbete med konsulter och 
allmänhet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Remittering av Grönplan för Eslövs kommun 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 157, 2020 Framtagande av 

grönplan 
 Förslag till Grönplan för Eslövs kommun 2022-03-05 
 Framarbetat och kompletterande kunskapsunderlag, 2022-03-05 
 Sändlista för remittering av Grönplan för Eslövs kommun 
 

Beredning 
Det har inte funnits någon särskild budget avsatt för att arbeta med uppdraget från 
Eslövs översiktsplan att ta fram en grönplan. Äskade medel för framtagande av 
styrdokumentet beviljades inte i budget för år 2021. Arbetet har initierats och 
finansierats av avdelningen för gata, trafik, park samt genom statligt bidrag och 
genomförts med hjälp av en projektanställning under cirka ett års tid. Då arbetet 
begränsats i tid har avsatt projekttid inneburit fokus på Eslöv som enda tätort. Även 
kommunikation inom kommunorganisationen och mot allmänheten för att förankra 
Grönplanen och dess innehåll har begränsats. 

Under projektets gång har det framkommit ett värde i att utforma Grönplanen till en 
handlingsplan som kopplas till befintlig målstyrning. Grönplanen kompletteras med 
ett generellt kunskapsunderlag samt en beskrivning av nuläge och 
utvecklingsmöjligheter på kommunövergripande nivå och på lokalnivå i Eslövs 
tätort. Kunskapsunderlaget kommer att utgöra en grund för vägledning och tolkning 
av Grönplanen. Underlaget innehåller inte några beslut att ta ställning till och utgör 
därför ett separat dokument. Det stora värdet med ett fristående kunskapsunderlag är 
att det skapas ett forum där aspekter kan lyftas som delvis berör mark som 
kommunen inte har rådighet över men även att underlaget kan uppdateras 
allteftersom verkligheten förändras. Utifrån dessa förutsättningar är det i huvudsak 
allmän platsmark som berörs av Grönplanens åtgärder. Bedömningen är även att det 
är genom åtgärder på allmän platsmark som kommunen kan göra störst fysisk 
skillnad för att stärka grönstrukturens värden. För övrig kommunal mark finns 
”förslag till projekt” listade i kunskapsunderlaget med avsikten att utgöra en idébank 
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inför framtida utvecklingsarbete. I övrigt bedöms Grönplanens lydelser samt övrig 
målstyrning redogöra tydligt för kommunorganisationens generella uppdrag: ”Vi ska 
aktivt värna och utveckla den biologiska mångfalden, skydda värdefull natur och 
utveckla kommunens naturrekreativa värden” samt "Eslövs kommun ska planeras 
hållbart med fokus på att bevara och utveckla ekosystemtjänster”. Utdrag ur 
Miljöpolicy för Eslövs kommun, 2018. 

Yrkanden 
Janet Andersson (S) yrkar att Grönplanens överskrift förtydligas med "Del 1 Eslövs 
tätort". 

Kristdemokraternas ledamöter yrkar bifall till Janet Anderssons (S) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Janet Anderssons (S) tilläggsyrkande under proposition och finner 
att nämnden bifaller tilläggsyrkandet. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

- Grönplanens överskrift förtydligas med "Del 1 Eslövs tätort". 
- skicka förslag till Grönplan för Eslövs kommun till samtliga nämnder, med flera 
enligt sändlista, på remiss. Svar ska inkomma senast den 5 september 2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen, för kännedom 
Barn- och familjenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Servicenämnden 
Överförmyndarnämnden 
Enligt sändlista 
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6. Grönplan för Eslövs kommun

Detta är Eslövs kommuns första Grönplan som utgör en handlingsplan för hur kommunens grönstruktur ska

skyddas och utvecklas för att uppnå uppställda mål i kommunens Översiktsplan, Miljöpolicy samt

Naturmiljöprogram. Grönplanens ställningstaganden och åtgärder bygger på kunskapsunderlaget som föregår

detta kapitel. 

Detta är Grönplanens remissversion.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) har medfinansierat projektet.

Del 1 Eslövs tätort

Den här berättelsen skapades med Esris Story Map-journal.
Läs den interaktiva versionen på webben på https://arcg.is/ST4fv.
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Målstyrning
Översiktsplan

Ur "Översiktsplan Eslöv 2035" (2018) :
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Översiktsplanens utvecklingsstrategi för grönstruktur
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Målstyrning 
Miljöpolicy

”Vi ser naturen och stabila ekosystem som en förutsättning för hållbar utveckling. Vi ska aktivt värna och utveckla

den biologiska mångfalden, skydda värdefull natur och utveckla kommunens naturrekreativa värden.”

 
"Eslövs kommun ska planeras hållbart med fokus på att bevara och utveckla ekosystemtjänster. Planeringen av

Eslövs kommun ska göra det enkelt för dem som bor och verkar här att göra hållbara val."

 
Ur "Miljöpolicy för Eslövs kommun" (2018)
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Målstyrning
Naturmiljöprogram

Ur "Naturmiljöprogram för Eslöv kommun" (2020) :
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Bakgrund och uppdrag

Sedan tidigare har kommunens Översiktsplan och Naturmiljöprogram pekat på behovet av en grönplan. I Miljö- och

samhällsbyggnadsnämndens beslut § 157, 2020 står det att framtagandet av en grönplan ska gå vidare och projektet har delvis

finansierats genom statligt LONA-stöd.  Under arbetets gång har det framkommit ett värde i att utforma Grönplanen till en

handlingsplan med ett kompletterande kunskapsunderlag där enbart handlingsplanen antas i Kommunstyrelsen. Värdet ligger i att

det kompletterande kunskapsunderlaget därmed kan uppdateras på förvaltningsnivå allteftersom verkligheten förändras.  Både

Grönplan och kunskapsunderlag baseras på den presenterade målstyrningen men även utifrån följande motiveringar:

Ur Översiktsplanen: ”En grönplan har som syfte att dokumentera kommunens grönstruktur, ta tillvara befintliga värden
samt utveckla och skapa nya värden. En sådan grönplan behöver tas fram för att säkerställa de biologiska sammanhangen,
friluftslivets intressen och binda samman staden och byarna med omgivande landskap”
 
Ur Naturmiljöprogrammet: "Eslövs kommun saknar en aktuell översiktlig strategisk plan för kommunens grönstruktur.
Naturmiljöprogrammet behandlar de värdefulla naturmiljöerna men inte sambanden mellan dem och mellan naturen och
parkmarken i tätorterna. Det finns därför ett stort behov av att få ett samlat dokument som beskriver, analyserar och
värderar kommunens grönstruktur. Genom att knyta många mindre natur- och kulturmiljöer till ett grönt nätverk ökar
förutsättningarna för arter att spridas och för människor att röra sig.”

 
Syfte
Grönplanen är ett styrdokument för planering, gestaltning och förvaltning av grönstrukturen i Eslövs kommun med syfte att:

 
Bidra till att uppfylla kommunala, nationella och globala hållbarhetsmål så som  FN:s konvention för biologisk mångfald,

Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen samt EU:s strategi för biologisk mångfald.

Uppmärksamma grönstrukturens betydelse i Eslövs kommun och bidra till ökad kunskap hos tjänstepersoner, politiker

och allmänheten.

Fungera som underlag i planarbete och ge kommunal verksamhet stöd i beslut där avvägningar mellan olika intressen

behöver göras

Bidra till fler och förbättrade ekosystemtjänster och en ökad biologisk mångfald.

Redogöra för bristområden samt hur den gröna strukturen kan utvecklas med bland annat rekreativa och

ekologiska grönstråk.

 
Grönplanens roll
Grönplanens uppgift är att fastställa 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. Grönplanen ska tillsammans med det

kompletterande kunskapsunderlaget även fungera som underlag till Översiktsplanen där resultatet arbetas in genom avvägningar

mellan olika intressen. Översiktsplanen redovisar kommunens ställningstagande om markanvändning och är överordnad Grönplanen,

28 (41)



men i detaljfrågor kan Grönplanen och kunskapsunderlaget fungera fristående som stöd i beslut och avvägningar där grönstrukturens

värden krockar med andra intressen.

 
 

 
(skapa ruta)

 
 
Intention och kärnuppdrag
Genom framgångsrik grönplanering skapas förutsättningar för biologisk mångfald - samtidigt som den på kort sikt ökar människors

livskvalitet och på lång sikt säkerställer att samma värden finns kvar för framtida generationer. För att lyckas med detta och för att nå

uppställda mål, krävs fysiska åtgärder som skyddar och utvecklar identifierade värden, åtgärder som kan överbrygga barriäreffekter

samt åtgärder som kan övervinna de identifierade hot och utmaningar som Eslövs kommun står inför. 

 
Identifierade värden: Biologisk mångfald och ekosystemtjänster, naturvärden, blå värden, kulturvärden, rekreativa värden samt

pedagogiska värden. länk

 
Identifierade barriäreffekter: fysiska, psykiska och sociala hinder samt buller. länk

 
Identifierade hot & utmaningar: Minskande biologisk mångfald, klimatförändringar, vattenkvalitet, attraktivt boende, stadsodling,

tillgänglig natur, folkhälsa, kunskapsnivå, förvaltning samt jämlik utevistelse. länk

 
Avgränsning
Det har tidigare inte funnits någon grönplan för Eslövs kommun och utifrån en begränsad projekttid är det i denna första version

fokus på Eslöv som enda tätort. Grönplanens grundprinciper och ställningstaganden är tillämpbara på en kommunövergripande nivå

men fysiska åtgärder är endast framtagna för att genomföras i Eslövs tätort.

 
Gröna begrepp
I Grönplanen förekommer många olika gröna begrepp och uttryck som finns beskrivna i en ordlista som finns tillgänglig här: länk
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Grundprinciper och ställningstaganden

Grundprinciper
För att tydliggöra det fortsatta arbetet med att verkställa Grönplanen har 10 grundprinciper tagits fram som belyser de viktigaste

egenskaperna hos en välutvecklad grönstruktur. En grönstruktur med dessa egenskaper anses främja biologisk mångfald samtidigt

som den kan erbjuda ett stort antal ekosystemtjänster. I kunskapsunderlaget finns en utökad beskrivning av varje grundprincip som

utgör en kärnfull sammanfattning av kunskapsunderlaget. Grundprinciperna är tänkta att fungera som ett lättillgängligt stöd i det

löpande arbetet med kommunens grönplanering. länk till grundprinciper 

 
För att kunna bevara och utveckla grönstrukturens värden samt för att lyckas överbrygga barriäreffekter och motverka identifierade

hot och utmaningar behövs en grönstruktur som är:

1. Stor

2. Sammankopplad

3. Barriärbrytande

4. Varierad

5. Mångfunktionell

6. Tillgänglig

7. Nära

8. Attraktiv

9. Identitetsskapande

10. Upplevelserik

 
Ställningstaganden
Kommunens viljeinriktning finns tydligt formulerad i Grönplanens bakomliggande målstyrning och bedöms stödja samtliga 10

grundprinciper.  Med utgångspunkt ifrån grundprinciperna har ett antal tillkommande konkreta ställningstaganden formulerats

som bedöms vara avgörande för att bevara och utveckla grönstrukturen i önskvärd riktning. Tillsammans

utgör Grönplanens målstyrning, grundprinciper och följande ställningstagande grunden för kommunens fortsatta arbete med

grönplanering.  

 
1. Stor

Att bevara befintlig grönstruktur är den mest effektiva metoden för att utveckla den eftersom den växer och ökar i storlek av egen

kraft. 

 
Skadelindringshierarkin ska beaktas i all planering och vid förnyelseprojekt:
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1.  UNDVIKA : I första hand ska skador och negativ påverkan vid exploatering undvikas genom god planering. Ett alternativ

är att välja annan plats.

2.  MINIMERA : I andra hand ska skadan minimeras genom hänsyn vid utformning av verksamheten.

3.  UTJÄMNA :  I tredje hand ska efterbehandling eller lindrande åtgärder utjämna negativa effekter så långt det är möjligt.

Värdet återskapas på platsen eller i närområdet.

4.  ERSÄTTA : Det är först om skada förväntas kvarstå trots ovanstående åtgärder som kompensation är aktuell genom

åtgärder på annan plats eller ersättning av annat värde.

 

Skadelindringshierarkin

 
.

2. Sammankopplad

I samförstånd med markägare och förvaltare kan även allmänt tillgängliga skolgårdar, koloniområden, bostadsområden, kyrkogårdar

och begravningsplatser ingå i utpekade grönstråk för rekreation.

 
3. Varierad

Grönstrukturen ska utvecklas med många olika vegetationstyper och en varierad flora som i huvudsak utgörs av lokalt förekommande

växtarter.

 
Tätorternas trädbestånd ska utvecklas utifrån att ingen art ska utgöra mer än 10 %, inget släkte mer än 20 % och ingen familj mer än

30 %.  Kloner bör undvikas i möjligaste mån för ökad genetisk mångfald.

 
Exotiska växtarter (exoter) ska inte överanvändas men kan tillåtas bidra till spännande karaktärer och varierade upplevelser.

 
Skötsel av kommunens grönytor ska inriktas mot en låg skötselnivå där så är möjligt för ökad hållbarhet och för att gynna den

biologiska mångfalden. Att fortsätta visa tydliga tecken på omsorg är en förutsättning.

 
4. Mångfunktionell

För att dämpa negativa effekter vid skyfall och extrema temperaturer ska kommunen  planera och arbeta aktivt för att öka mängden

volymtät vegetation samt för att minska tätorternas hårdgjorda ytor. 

 
Krontäckningsgraden ska utvecklas utifrån betydelsen av trädens mångsidiga förmågor med "3-30-300-regeln" som utgångspunkt.

 

Kommunen ska utifrån behov avsätta mark för stadsodling som kan bidra både till matförsörjning, pedagogiska värden, fysisk aktivitet

och till karaktärsfulla miljöer men också till sociala sammanhang och naturliga möten mellan människor från olika generationer och

kulturella bakgrunder.

 
5. Barriärbrytande

För att säkerställa tillgången på rekreation i en god ljudmiljö bör ljudnivån understiga 50dB(A) i kvalitativa grönområden inom

tätorterna och 45 dB(A) i större grönområden utanför tätorter (Naturvårdsverkets rekommendation).

 
6. Tillgänglig

Barns behov av trygghet, rörelsefrihet och fysisk aktivitet är en bra utgångspunkt och därför ska  gröna miljöer utvecklas utifrån

parollen:
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”Det som är bra för barn, är bra för alla!

 
7. Nära

En ”Grönmodell för Eslövs tätort” har tagits fram som definierar vilka grundläggande egenskaper ett grönområde ska ha för att kunna

rymma tillräckliga rekreativa kvalitéter och därmed bli ett kvalitativt grönområde. Även tre riktvärden gällande avstånd från bostäder

har tagits fram.

 
Grönmodell för Eslövs tätort:
 
Kvalitativa grönområden ska vara helt öppna för allmänheten. De ska ha vistelsevärden eller ha potential för att utvecklas
till vistelsevärda platser. De ska utgöra minst 0,5 ha, vara sammanhängande och inte bestå av smala, långsträckta remsor. 
 
Riktvärden för storlek och maximalt avstånd till kvalitativa grönområden:
 

inom 200 meter från bostad - minst 0,5 ha och 50 meter bred
inom 500 meter från bostad - grön lunga på minst 5 ha och 100 meter bred
Inom 1200 meter från bostad - stor grön lunga på minst 8 ha och 200 meter bred

 
Avstånd analyseras med hänsyn till fysiska barriärer.

(skapa ruta)

 
8. Attraktiv

Välskötta grönytor med trädgårdskaraktär anses attraktiva av många men ska begränsas i storlek och antal. Grönytor med

trädgårdskaraktär skq koncentreras till välbesökta och publika platser - om en typ av plats kan glädja fler behövs inte lika många

platser av samma sort.

 
9. Upplevelserik

Ju större tillgång till olika upplevelser i gröna miljöer desto mer kommer de nyttjas - utvecklingsarbetet av kommunens kvalitativa

grönområden ska därför utgå ifrån följande åtta upplevelsekvaliteter som är framtagna av Patrik Grahn, professor i

landskapsarkitektur vid SLU:

 
artrikedom / variation 

vildhet

rymd

rofylldhet

lekfullhet/viste 

grönt torg / allmänning 

samvaro / festlighet 

kultur 

 
Alla åtta kvaliteter behöver finnas i de Gröna lungor kommunen har rådighet över och kvaliteterna ska finnas väl utspridda rent

geografisk i övriga mindre grönområden som infaller under grönmodellen.  

 
10. Identitetsskapande

Kommunens kulturvärden ska synliggöras, utrymme ges för nya kulturyttringar och grönområden upplåtas för olika

kulturevenemang.

 
Vid förnyelse av grönytor eller vid nybyggnation ska stor hänsyn tas till varje plats historia genom att kulturella värden får leva kvar i

så stor utsträckning som möjligt.

 
Grönstrukturen ska utvecklas för att sätta kommunen på kartan och för att väcka stolthet hos medborgarna.

 

32 (41)



Grönplanens åtgärder

I detta avsnitt presenteras Grönplanens åtgärder som består av särskilda uppdrag eller projekt och de utgår ifrån målstyrning samt

Grönplanens grundprinciper och ställningstaganden. Prioritetsordning, tidsåtgång, ansvarig förvaltning och enhetsansvar finns

utpekade. Fysiska åtgärder är koncentrerade till utveckling på allmän platsmark då där finns störst möjligheter att

genomföra betydande förändringar. Alla berörda förvaltningar och kommunala bolag ska verka utifrån Grönplanens grundprinciper

och övrig målstyrning samt förankra kunskapen hos berörda tjänstepersoner. I kunskapsunderlaget finns förslag till fler projekt.

 
Anna: fungerar formuleringen? 

Åtgärder som syftar till att utveckla Grönplanen kan enbart utföras under förutsättning av utökat budgetutrymme.

 
(Susanne kommer skapa en läsbar tabell)
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Verkställande

Grönplanering är en ständigt pågående process som inte kan stanna upp. För en framgångsrik grönplanering krävs det att kommunen

avsätter både resurser och organisation för att verkställa Grönplanens intention och för att hålla kunskapsunderlaget ajour. 10 gröna

verktyg har samlats i en behändig liten verktygslåda som finns redo för att kommunen ska kunna mejsla fram en välutvecklad

grönstruktur. Verktygen bedöms vara förenliga med aktuell målstyrning. Mer utförliga beskrivningar av verktygen finns i

kunskapsunderlaget här

 
För att generera en välutvecklad grönstruktur ska Eslövs kommun:

1. Kartlägga!

2. Skydda!

3. Kompensera!

4. Planera!

5. Nyskapa!

6. Förbättra!

7. Förvalta!

8. Informera!

9. Samverka!

10. Följa upp!
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Revidering och uppföljning

Revidering
Grönplanens kunskapsunderlag uppdateras kontinuerligt av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen - under förutsättning att

åtgärd 3 godkänns vid antagande samt att behov av utökade medel kan tillsättas. Revidering sker i Kommunstyrelsen en gång per

mandatperiod och då redovisas även resultat från uppföljningsplanen.

 
 
Uppföljningsplan
 
1. Genomförda åtgärder följs upp

Motiv: Kontroll av hur väl planen har efterlevts.

 
2. Uppföljning av SCB:s statistik om markanvändning, grönytor och grönområden. 

Motiv: En enkel metod för att följa eventuella trender och hålla koll på utvecklingen.

Metod: Statistiken uppdateras vart 5e år, senaste siffror är från 2015.

 
3. Uppföljning av naturvärdesinventeringar i Eslövs tätort

Motiv: Har förutsättningar för biologisk mångfald ökat?

Metod: Följa upp befintliga naturvärdesinventeringar genom nya fältinventeringar, antalet värden pekas ut i befintlig karta.

 
4. Andel invånare i Eslövs tätort som når ett kvalitativt allmänt grönområde (0,5 ha) inom 200 m med hänsyn till barriär.

Motiv: Har andelen ökat eller minskat?

Metod: Följs upp genom att befintlig GIS-analys inom Grönplanen uppdateras och jämförs med tidigare resultat. 

 
5. Andel invånare inom Eslövs tätort som når en grön lunga (5 ha) inom 500 m med hänsyn till barriär 

Motiv: Har andelen ökat eller minskat?

Metod: Följs upp genom att befintlig GIS-analys inom Grönplanen uppdateras och jämförs med tidigare resultat. 

 
6. Medborgarnas åsikter

Motiv: Är medborgarna nöjda med Grönstrukturens utveckling? Finns det indikation på utvecklingsbehov?

Metod: Uppföljning av resultatet i SCB:s Medborgarenkät. 

 
 
Områden att följa upp när utgångsläget finns kartlagt:
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7. Skötselintensitet på allmän platsmark i Eslövs tätort

Motiv: För att följa upp att skötseln inriktas mer på vegetationsytor som gynnar biologisk mångfald, det gäller framförallt

skötselkategorierna: naturmark, naturplantering och äng.

Metod: Parkkartans kategorier för olika vegetationsytor sammanställs utifrån areal per kategori för att få fram procentsatser.

(Parkkartan är under uppdatering)

 
8. Hur utvecklas kronteckningsgraden inom Eslövs tätort?

Motiv: Målet är på sikt 30 % kronteckningsgrad enligt 3-30-300-principen.

Metod: Det finns i dagsläget ingen framtagen siffra men det finns med som en åtgärd. Resultatet kan sedan följas upp genom nya

analyser med lämpligt intervall utifrån tillgängliga resurser.

 
9. Bullermätningar i kvalitativa grönområden i Eslövs tätort

Motiv: Hur väl uppnås Naturvårdsverket rekommendationerna om bullernivå?

Metod: I dagsläget finns inga mätningar men det finns med som en åtgärd. Resultatet kan sedan följas upp genom nya fysiska

bullermätningar i problemområden efter genomförda åtgärder.

38 (41)



Sammanträdesprotokoll
2020-10-21

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 157 MOS.2020.0846

Framtagande av grönplan 

Ärendebeskrivning 
I översiktsplanen för Eslöv 2035, antagen i kommunfullmäktige 2018, står det att en 
”grönplan behöver tas fram för att säkerställa de biologiska sammanhangen, 
friluftslivets intressen och binda samman staden och byarna med omgivande 
landskap”. Även i kommunens Naturmiljöprogram, antagen i kommunfullmäktige 
2020, lyfts vikten av att ta fram en grönplan som påvisar sambanden mellan 
värdefulla grönområden. Utifrån denna bakgrund har arbetet med att ta fram en 
grönplan översiktligt påbörjats av Miljö och Samhällsbyggnad, miljöavdelningen och 
gata, trafik och park, i samarbete med tillväxtavdelningen, planenheten. För planens 
fortsatta framtagande behövs inriktningsbeslut för avgränsningar och ambitionsnivå.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse. Framtagande av grönplan
 Översiktsplan Eslöv 2035
 Eslövs kommuns Naturmiljöprogram 2020

Beredning
Grönplan
Boverket presenterar grönplanen som ett centralt verktyg för att i byggande, 
planering och förvaltning bevara och utveckla grönstrukturen och de tjänster 
ekosystemen tillhandahåller oss. Det handlar om att säkerställa att många 
hållbarhetsmål kan uppnås. För att grönplanen ska kunna vägleda kommunen i en 
hållbar riktning krävs en genomarbetad plan med ett omfattande underlag som 
förankras i den kommunala organisationen. Enligt erfarenheter från andra kommuner 
brukar det ta två till fyra år att ta fram en grönplan.

Under 2020 har tjänstepersoner från avdelningen för gata, trafik och park, 
miljöavdelningen och planenheten varit delaktiga i att starta upp arbetet med att ta 
fram formerna för en grönplan. Syftet med grönplanen är att uppmärksamma 
grönstrukturens betydelse i Eslövs kommun. En grönplan kommer att underlätta det 
gemensamma kommunala arbetet vid intresseavvägningar och kommer att vara 
vägledande för utformning av investeringsprojekt, detaljplaner och miljömål samt 
användas som underlag i samarbete med konsulter och allmänhet.

Organisation
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I arbetet med att ta fram grönplanen är avsikten att arbeta i en projektorganisation 
med en politisk förankringsgrupp, en styrgrupp, projektledare och en referensgrupp. 
Förslagsvis ska miljö- och samhällsbyggnadsnämndens presidie vara en politisk 
förankringsgrupp som får följa arbetet med att ta fram grönplanen. Projektet leds av 
tjänstepersoner vid avdelningen för gata, trafik och park som samordnar 
projektorganisationen. Projektstyrningen består av representanter från avdelningen 
för gata, trafik och park, miljöavdelningen och planenheten som ska se till att 
grönplanen anpassas till kommunorganisationen och att den uppfyller syfte och mål 
med projektet. Referensgruppen består av representanter inom 
kommunorganisationen som berörs av grönplanen. Referensgruppen ska involveras i 
olika temagrupper som arbetar med att ta fram planens innehåll.

Finansiering
Det finns ingen budget avsatt för att arbeta med en grönplan trots uppdraget i Eslövs 
översiktsplan. Äskade medel för framtagande av styrdokument har inte beviljats i 
budget för år 2021. Framtagandet av planen ryms inte inom befintlig personals 
arbetsuppgifter. Arbetet initieras och finansieras förnärvarande av avdelningen för 
gata, trafik, park genom en projektanställning, som utifrån en preliminär bedömning, 
kan pågå fram till sommaren 2021. Ett alternativ hade varit att avvakta framtagandet 
av grönplan och arbeta in äskande av budgetmedel, för ett mer omfattande arbete 
med kommunens grönplan, inför budgetprocess 2022. Genom ansökan om LONA-
bidrag från Naturvårdsverket i december kan upp till 50 procent av projektet 
finansieras av dessa medel från och med våren 2021 (godkännande av LONA-bidrag 
kan tidigast förväntas i mars/april 2021).

Med den betydligt kortare tid som finns tillgänglig kommer större avgränsningar än 
vad som är önskvärt att behöva göras. Den tid som finns avsatt kommer innebära 
fokus på Eslöv som enda tätort och att tidigare kartläggningar kommer att användas 
istället för att genomföra nya. Även kommunikation inom kommunorganisationen 
och mot allmänheten för att förankra grönplanen och dess innehåll kommer 
begränsas. För att genomföra grönplanen inom beräknad och finansierad tid görs 
följande bortprioriteringar:
- Ingen inventering av upplevelsevärden i parker och naturområden. En enkät görs 
istället för att få med en del relaterat till upplevelsevärden och låta allmänheten 
komma till tals.
- Kulturmiljövärden berörs inte då det redan finns i Naturmiljöprogrammet. Kan 
eventuellt redovisas översiktligt.
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- Landskapskaraktärer redovisas endast på samma vis som Naturmiljöprogrammet.
- Buller redovisas endast på samma vis som i Naturmiljöprogrammet.
- Inga visualiseringar (illustrationer/bilder) görs.
- Planen görs endast som ett dokument tillgängligt för allmänheten (ingen ”hemsida” 
som för Naturmiljöprogrammet).
- Kommunikationen inom kommunorganisationen och mot allmänheten begränsas. 
Det medför risken att grönplanen inte förankras så som önskas.

Yrkanden
Janet Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Göran Lindvall (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Janet Anderssons (S) yrkande.

Beslut
- Anta förvaltningens förslag om att ta fram en grönplan utifrån tillgänglig 
personalbudget inom avdelningen för gata, trafik och park och med de avgränsningar 
som krävs utan att ytterligare medel tillskjuts för finansiering av arbetet.

Beslut skickas till kommunstyrelsen för kännedom.

Reservationer
Göran Lindvall (SD) och Kent Björk (SD) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Charlotte Abrahamsson (C), Sofia Hagerin (C) och Samuel Estenlund (KD) begär 
och medges lämna följande protokollsanteckning:
"Att fortsätta arbetet med grönplanen så att den uppnår den ambition som är 
beskriven i översiktsplanen (så att den t.ex. täcker in hela Eslövs kommun och inte 
enbart tätorten Eslöv) så snart budget tillåter".

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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