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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Möller/Sahlin, stadshuset kl. 17:00-19:25

Beslutande

Johan Andersson (S) (ordförande)
Catharina Malmborg (M) (vice ordförande)
Sven-Olov Wallin (L)
Janet Andersson (S) §§156-157, §166, §169
Tony Hansson (S)
Mikael Wehtje (M) §164, §166, §169
Fredrik Ottesen (SD) §164, §166, §169
Ted Bondesson (SD)
Madeleine Atlas (C) (2:e vice ordförande)
Christine Melinder (M) §§156-157 ersätter Mikael Wehtje (M) pga
jäv
Lars Månsson (S) §164 ersätter Janet Andersson (S) pga jäv
Cvetanka Bojcevska (SD) ersätter Marlén Ottesen (SD)
Ronny Thall (SD) §§156-157 ersätter Fredrik Ottesen (SD) pga jäv
Benjamin Ülger (KD) ersätter Lars Holmström (V)
Göran T Andersson (MP)
David Westlund (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Bengt Andersson (M)
Christine Melinder (M) §164, §166, §169
Agneta Nilsson (S) §164, §166, §169
Lars Månsson (S) §§156-157, §166, §169
Lena Emilsson (S)
Peter Sjögren (M)
Ronny Thall (SD) §164, §166, §169
Dennis Larsen (SD)
Jasmina Muric (C)
Eva Bengtsson (S)

Övriga närvarande

Eva Hallberg (kommundirektör)
Ina Petersson (nämndsekreterare)
Jan Tingecz (tf. ekonomichef)
Kristina Forslund (VD EBO) §§156-157
Agneta Fristedt (Kommunjurist) §§156-157, §166
Mikael Vallberg (Plan- och exploateringschef) §164, §166
Torsten Helander (Planarkitekt) §166

Utses att justera

Tony Hansson (S)

Justeringens plats o tid

Kommunledningskontoret, 2022-09-06

Protokollet omfattar

§§156-157, §164, §166, §169
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Sekreterare
Ina Petersson

Ordförande
Johan Andersson (S)
Justerande
Tony Hansson (S)
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Innehåll
§156

Rättelse av kommunstyrelsens beslut § 151, 2022, Genomförande av
Spritfabriken Eslövs Bostads AB

§157

Eslövs Bostads aktiebolags framställan om att få godkänt att genomföra
projektet Spritfabriken, att bygga lägenheter, parkeringsplatser och
kontorslokaler, samt godkänt att starta ett parkeringsbolag

§164

Beslut om bygglov för mur och lusthus samt marklov avseende
stadsparken, Eslöv 53:4, Eslövs kommun

§166

Komplettering med yrkande och grunder avseende överklagande av
tillstånd enligt miljöbalken Länsstyrelsens dnr. 551-3991-2020, 1285144, O. Kavli AB

§169

Yttrande över remiss avseende ansökan om förlängt förordnande som
borgerlig vigselförrättare
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§ 156

KS.2022.0309

Rättelse av kommunstyrelsens beslut § 151, 2022, Genomförande av
Spritfabriken Eslövs Bostads AB
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i § 151, 2022, bland annat att godkänna ett negativt
resultat för Eslövs Bostads aktiebolag. Beslutet överklagades genom
laglighetsprövning till Förvaltningsrätten i Malmö. Då beslutet riskerar att
undanröjas av Förvaltningsrätten behandlas ärendet åter då beslutet behöver rättas.
Beslutsunderlag
• Förslag till beslut; Rättelse av kommunstyrelsens beslut § 151, 2022,
Genomförande av Spritfabriken Eslövs Bostads AB
• Kommunstyrelsens beslut § 151, 2022 Genomförande av Spritfabriken Eslövs
Bostads AB
Beredning
Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 juni 2022 och
beslutet som fattades var:
”Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Eslövs Bostads AB framställan avseende
genomförande av projektet Spritfabriken och därmed godkänna ett negativt resultat
för bolaget året då projektet är färdigställt samt godkänna att Eslövs Bostads AB
bildar av ett parkeringsbolag 2023”.
Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Malmö med bland annat en begäran
om inhibition. Eslövs kommun har svarat till Förvaltningsrätten att en av
frågeställningarna till kommunen var hur kommunen ställer sig till ett negativt
resultat för bolaget. Då ett sådant resultat skulle strida mot ägardirektivet måste ett
sådant ställningstagande fattas av kommunfullmäktige och att syftet med ärendet inte
varit att föregripa kommunfullmäktiges beslut om att eventuellt besluta om undantag
från ägardirektivet.
Laglighetsprövning kan innebära att Förvaltningsrätten undanröjer hela beslutet, det
vill säga hela § 151, då domstolen inte får ersätta det överklagade beslutet med något
annat beslut. Kommunledningskontoret föreslår därför att hela beslutet undanröjs och
att hela ärendet behandlas på nytt.
Jäv
Mikael Wehtje (M), Fredrik Ottesen (SD) och Agneta Nilsson (S) anmäler jäv och
deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
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Yrkanden
Johan Andersson (S) föreslår omedelbar justering av ärendet.
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall
till förvaltningens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att undanröja beslut § 151, 2022, Genomförande av
Spritfabriken Eslövs Bostads AB.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
Eslövs Bostads AB
Förvaltningsrätten i Malmö
Paragrafen är justerad
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§ 157

KS.2022.0367

Eslövs Bostads aktiebolags framställan om att få godkänt att
genomföra projektet Spritfabriken, att bygga lägenheter,
parkeringsplatser och kontorslokaler, samt godkänt att starta ett
parkeringsbolag
Ärendebeskrivning
Eslövs Bostads aktiebolags styrelse har i enighet beslutat att genomföra projektet
Spritfabriken i Eslövs tätort med byggstart snarast efter sommaren. Projektet
omfattar att omvandla den gamla Spritfabriken i Eslöv till 55 lägenheter, 45
parkeringsplatser samt kontorslokaler. Eftersom projektets ekonomiska kalkyl
kommer att innebära nedskrivningsbehov som ger bolaget ett negativt resultat året då
projektet Spritfabriken står färdig 2024 eller 2025, behövs ägarens godkännande.
Bolaget får inte gå med negativt resultat enligt gällande ägardirektiv. Eslövs Bostads
aktiebolags styrelse önskar även ägarens godkännande av att starta ett
parkeringsbolag.
Beslutsunderlag
• Förslag till beslut; Eslövs Bostads aktiebolags framställan om att få godkänt att
genomföra projektet Spritfabriken, att bygga lägenheter, parkeringsplatser och
kontorslokaler, samt godkänt att starta
• •Skrivelse från VD för Eslövs Bostads AB
• Protokollsutdrag från styrelsemöte med Eslövs Bostads AB 2022-04-22 avseende
parkeringsutredning
• Protokollsutdrag från styrelsemöte med Eslövs Bostads AB 2022-06-03 gällande
Örnen 4, Spritfabriken
Beredning
Ärendet har behandlats vid ägarsamråd den 14 juni 2022 och vid ett extrainsatt möte
med kommunstyrelsen i juni 2022 för att behandla bolagets framställan.
Kommunstyrelsen behandlade och fattade beslut i ärendet 28 juni 2022. Ett beslut
som sedan överklagades till Förvaltningsrätten. Då beslutet riskerar att undanröjas av
Förvaltningsrätten behandlas ärendet åter och besluten kan fattas på nytt, denna gång
av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Den aktuella kalkylen för projektet Spritfabriken överträffar tidigare kalkyl varför
projektet kommer att belasta bolagets resultat det år projekt Spritfabriken är
färdigställd år 2024 eller 2025. Bolaget behöver därför få ägarens godkännande för
att genomföra projektet Spritfabriken, även om det innebär att bolaget gör ett
negativt resultat när projektet är klart, vilket ägardirektiven inte tillåter. Den
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ekonomiska belastningen äventyrar inte bolagets framtid men bolagets ekonomiska
förmåga kommer att begränsas i viss utsträckning för andra projekt. Alternativet att
lägga ner och avbryta projekt Spritfabriken skulle innebära att hittills nedlagda
kostnader och kostnader för att stoppa byggnadernas förfall på mellan 65-70 miljoner
kronor i så fall måste tas på resultatet utan att något värde skapats.
Projektet Spritfabriken omfattar att omvandla den gamla Spritfabriken till 55
lägenheter, 45 parkeringsplatser samt kontorsytor. Spritfabriken lades ner 1957 och
har därefter bland annat varit ett lagerutrymme, men också en plats för utställningar,
svartklubbar och filminspelning. Byggnaderna vid Spritfabriken är listade som
värdefulla för kulturmiljön i centrala Eslöv. De byggnader som är skyddade kommer
därför i Projekt Spritfabriken att bevaras och kompletteras med nya byggnader i en
stil som harmoniserar med de äldre.
Ur ett stadbyggnadsperspektiv är det viktigt för utvecklingen av Eslöv att ta vara på
lokala kvaliteter som är unika, har karaktär och det som särskiljer från andra städer.
Det kommer att bidra till hela stadens attraktion.
Spritfabriken, som en del av östra Eslöv, kommer ingå i den stadsomvandling som
kommunen nu startar genom ett stort stadsbyggnadsarbete. Östra Eslöv är en plats
nära centrum och stationen vilket är gynnsamt eftersom det bidrar till stadslivet och
ger utmärkta pendlingsmöjligheter.
Eslövs Bostads Aktiebolag vill också att ägaren godkänner bildandet av ett
parkeringsbolag år 2023 som till sin början omfattar parkeringen på Spritfabriken.
Kommunledningskontoret delar Eslövs Bostads aktiebolags bedömning att bolaget
kan genomföra projektet Spritfabriken till redovisad kostnadskalkyl utan att bolagets
framtid riskeras eller behov av kapitaltillskott uppstår.
Kommunledningskontoret tillstyrker även bildandet av ett parkeringsbolag då det
innebär ekonomiska fördelar kopplat till projektet och framtida drift.
Jäv
Mikael Wehtje (M), Fredrik Ottesen (SD) och Agneta Nilsson (S) anmäler jäv och
deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
Yrkanden
Johan Andersson (S) föreslår omedelbar justering av ärendet.
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall
till förvaltningens förslag till beslut.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

8 ( 18 )

Sammanträdesprotokoll
2022-09-06
Kommunstyrelsen
Beslut
- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att Eslövs Bostads
aktiebolag får genomföra projektet Spritfabriken, omfattande 55 lägenheter, 45
parkeringsplatser samt kontorslokaler, och godkänner därmed ett negativt resultat för
bolaget året då projektet är färdigställt.
- Kommunstyrelsen godkänner att Eslövs Bostads aktiebolag bildar ett
parkeringsbolag år 2023.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
Eslövs Bostads aktiebolag
Förvaltningsrätten i Malmö
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad
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§ 164

KS.2022.0353

Beslut om bygglov för mur och lusthus samt marklov avseende
stadsparken, Eslöv 53:4, Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Miljö och Samhällsbyggnad har sökt bygglov för lusthus och mur samt marklov för
markhöjning för att genomföra en upprustning av stadsparken, del av fastigheten
ESLÖV 53:4, Eslöv.
Beslutsunderlag
• Förslag till beslut; Bygglov och marklov för stadsparken, ESLÖV 53:4
• Skrivelse om pergola, spaljé med mera stadsparken Eslöv del 1 av 2
• Detaljritning på tegelmur Stadsparken, Joel Sallius plats och Bäckavägen
• Utrustningsplan Stadsparken
• Planterings- och utrustningsplan Stadsparken, Joel Sallius plats och Bäckavägen
• Ansökan om lov- och anmälningspliktiga åtgärder Stadsparken Eslöv
• Arbetsmaterial ritning Sektioner överbyggnadstabell sektion C
• Arbetsmaterial Sektion överbyggnadstabell sektion A och B Stadsparken
• Karta Marklov ändringar Stadsparken
• Handläggarkarta Stadsparken
• Förslag till lusthus Stadsparken
• Sektionsritning Överbyggnadstabell
• Utformning- höjdsättnings- och VA-plan Stadsparken
• Utformning- höjdsättnings och VA-Plan Stadsparken
• Utformnings- höjdsättnings- och VA-plan stadsparken
Beredning
Kommunledningskontoret har berett ärendet eftersom förvaltningen Miljö och
Samhällsbyggnad har ansett att det blir en jävssituation om miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beslutar om förvaltningens bygglov.
Ansökan avser bygglov för mur och lusthus samt marklov för markhöjningar där de
är 0,5 meter eller mer. De platser med markhöjningar som kräver marklov är
markerade med rött i bilagan Karta Marklov ändringar Stadsparken. Beslut om
startbesked behöver tas vid senare tillfälle eftersom ingen kontrollplan har hunnit
upprättats.
Aktuell del av fastigheten ligger inom detaljplan S 11, vilken vann laga kraft 1938.
För aktuell del av fastigheten ska det enligt planbeskrivningen vara ”P. område för
allmän plantering”. Stadsplanens syfte var att det ska vara en park och bygglovet
redovisar olika åtgärder för att rusta upp stadsparken. Kommunledningskontoret
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

10 ( 18 )

Sammanträdesprotokoll
2022-09-06
Kommunstyrelsen
bedömer därför att åtgärden är planenlig och i enlighet med plan- och bygglagen 9
kap 30 §.
Riksintresse kulturmiljö
Fastigheten ligger inom av Riksantikvarieämbetet utsett område för kulturmiljö M
182 som utgör riksintresse för kulturmiljö. Åtgärden anses inte ha någon negativ
inverkan på riksintresset i enlighet med plan- och bygglagen 2 kap. 6 §.
Regionala intressen kulturmiljö
Fastigheten ligger inom av länsstyrelsen utsett område för Särskilt värdefulla
kulturmiljöer. Åtgärden anses inte ha någon negativ inverkan för kulturmiljön i
enlighet med plan- och bygglagen 2 kap. 6 §.
Lusthuset ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga. Av den tekniska beskrivningen av lusthuset (se bilaga Skrivelse
om pergola, spaljé med mera och Sektionsritning Överbyggnadstabell) redovisas att
det byggs med plintar och med marken som "golv". Det förekommer också ett
fotografi som visar ett lusthus med otillgängligt golv i trä, men det är bara en
illustration av lusthuset som byggnad för att visa om byggnadens gestaltning är
lämplig för platsen. De tekniska ritningarna ligger till grund för bygglovet och av
dem framgår att marken i lusthuset kommer att sättas med smågatsten.
Kommunledningskontoret gör därmed bedömningen att lusthuset uppfyller plan- och
bygglagen 8 kap. 1 §.
Utformningen av park, murar och lusthus bedöms vara väl anpassade till platsen och
uppfyller därmed de krav som kommunen kan ställa på utformningen i enlighet med
plan- och bygglagen 2 kap 6 §, 8 kap. 1 § och 8 kap. 9-12 §.
I förslaget höjs marken med 0,5 meter eller mer i några partier. Det görs för att skapa
bättre tillgänglighet och förutsättningar för att bygga muren i enlighet med förslaget.
Kommunledningskontoret bedömer att åtgärden är i enlighet med 9 kap. 35 § och att
marklov därför ska ges.
I bedömningen av ärendet har nedanstående lagrum tagits i beaktande:
Av 9 kap. plan- och bygglagen (2010:900) följer:
30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen,
(…)
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa,
och
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4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 §
första stycket, 13, 17 och 18 §§.
Av 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900) följer:
6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader
som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av
en god helhetsverkan,
(…)
5. möjligheterna att hantera avfall,
(…)
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som
inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras
och tillvaratas. Lag (2014:477).
9 § Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och
utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte
ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller
ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i
övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet
på annat sätt.
Av 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900) följer:
1 § En byggnad ska
1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.
9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.
Tomten ska ordnas så att
1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt
anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på
framkomlighet för utryckningsfordon,
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4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt
utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon,
5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram
till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen
och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och
6. risken för olycksfall begränsas.
10 § Det som gäller i fråga om utrymme för parkering, lastning och lossning och om
friyta i 9 § första stycket 4 och andra stycket ska i skälig utsträckning också tillämpas
om tomten är bebyggd.
11 § I fråga om att på en bebyggd tomt vidta sådana ändringar av en byggnad som
kräver lov enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.
7 § eller åtgärder som kräver anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av 16 kap. 8 § ska 9 § tillämpas i den utsträckning som är skälig med hänsyn till
kostnaderna för arbetet och tomtens särskilda egenskaper. Lag (2011:335).
12 § Det som gäller i fråga om tomter enligt 9-11 §§ ska i skälig utsträckning
tillämpas också på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än
byggnader, dock att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska
kunna använda platsen eller området i den utsträckning som följer av föreskrifter
meddelade med stöd av denna lag.
Av 9 kap. plan- och bygglagen (2010:900) följer:
35 § Marklov ska ges för en åtgärd som
1. inte strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser,
2. inte förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för bebyggelse,
Avgift
Enligt fastställd taxa, antagen av kommunfullmäktige den 25 januari 2021 § 11,
utgör avgift för lov 11 951 kronor och avgift för tekniskt genomförande 1 739
kronor. Totalt 13 690 kronor. Ansökan inkom den 14 juli 2022, nämnden ska, enligt
9 kap. 27 § plan- och bygglagen, fatta beslut i ärendet inom tio veckor räknat från
detta datum. Avgiften har därför inte reducerats med stöd av 12 kap. 8a § plan- och
bygglagen.
Jäv
Janet Andersson (S), Bengt Andersson (M) och Dennis Larsen (SD) anmäler jäv och
deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
Yrkanden
Johan Andersson (S) föreslår omedelbar justering av ärendet.
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Catharina Malmborg (M) yrkar att återremittera sökt bygglov för lusthus med
motiveringen att handlingarna behöver kompletteras för att vara fullständiga samt att
kommunstyrelsen beslutar att vidaredelegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att
godkänna kontrollplan och startbesked för murar och marklov.
Tony Hansson (S) och Mikael Wehtje (M) yrkar bifall till Catharina Malmborgs (S)
yrkanden.
Beslutsgång
Ordförande ställer Catharina Malmborgs yrkanden under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.
Beslut
- Kommunstyrelsen beviljar sökt bygglov för murar med stöd av 9 kap. 30 § i planoch bygglagen och sökt marklov med stöd av 9 kap. 35 § i plan- och bygglagen.
- Kommunstyrelsen återremitterar sökt bygglov för lusthus med motiveringen att
handlingarna behöver kompletteras för att vara fullständiga.
- Kommunstyrelsen beslutar att vidaredelegera till kommunstyrelsens arbetsutskott
att godkänna kontrollplan och startbesked för murar och marklov.
- Kommunstyrelsen beslutar att avgiften för bygg- och marklov är 11 951 kronor och
avgift för tekniskt genomförande 1 739 kronor. Totalt 13 690 kronor.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Paragrafen är justerad
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-09-06
Kommunstyrelsen
§ 166

KS.2021.0399

Komplettering med yrkande och grunder avseende överklagande av
tillstånd enligt miljöbalken Länsstyrelsens dnr. 551-3991-2020, 1285144, O. Kavli AB
Ärendebeskrivning
Kommunen överklagade den 5 april 2022 miljöprövningsdelegationens beslut att
med vissa villkor bevilja O. Kavli AB tillstånd för miljöfarlig verksamhet för fortsatt
och utökad livsmedelsproduktion.
Växjö tingsrätt har den 7 juli 2022 förelagt kommunen om en komplettering av
överklagandet med ett tydligt preciserat yrkande och grunderna för yrkandet.
Beslutsunderlag
• Förslag till beslut; Komplettering med yrkande och grunder avseende
överklagande av tillstånd enligt miljöbalken Länsstyrelsens dnr. 551-3991-2020,
1285-144, O. Kavli AB
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 114, 2021 Yttrande över remiss
gällande ansökan om miljöfarlig verksamhet O. Kavli AB
• Reviderad Bilaga 1, yrkande och grunder avseende överklagande av tillstånd
enligt miljöbalken Länsstyrelsens dnr. 551-3991-2020, 1285-144, O. Kavli AB
Beredning
Kommunledningskontoret har sammanfattat och preciserat yrkanden och grunderna
för yrkandena i bilaga 1. För att belysa bakgrund, motiv och kontinuiteten i
kommunens ställningstagande bifogas även kommunstyrelsens arbetsutskotts tidigare
remissyttrande i ärendet, bilaga 2.
Yrkanden
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall
till förvaltningens förslag till beslut.
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att kommunstyrelsen drar tillbaka sitt överklagande med
detta beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer Catharina Malmborgs (M) mfl. bifallsyrkande till förvaltningens
förslag till beslut mot Fredrik Ottesens (SD) avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut.
Beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att som svar på Mark- och miljödomstolens
föreläggande om komplettering översända bilaga 1 och 2 med detta beslut.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-09-06
Kommunstyrelsen
Paragrafen justeras omedelbart.
Reservationer
Sverigedemokraternas ledamöter lämnar en skriftlig reservation mot beslutet, se
bilaga.
Beslutet skickas till
Mark-och miljödomstolen, Växjö tingsrätt mmd.vaxjo@dom.se
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-09-06
Kommunstyrelsen
§ 169

KS.2022.0352

Yttrande över remiss avseende ansökan om förlängt förordnande som
borgerlig vigselförrättare
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen Skåne har i remiss med diarienummer 214-23235-2022 begärt
kommunstyrelsens yttrande över en ansökan från Tine Markebo om att på nytt
förordnas som borgerlig vigselförrättare. Länsstyrelsen önskar särskilt besked om hur
kommunen bedömer behovet av vigselförrättare. Kommunstyrelsen har fått anstånd
att inkomma med yttrandet till den 8 september 2022.
Tine Markebo är bosatt i Eslövs kommun och har varit borgerlig vigselförrättare
sedan 2018.
Beslutsunderlag
• Förslag till beslut; Yttrande över ansökan om förordnande som borgerlig
vigselförrättare i Eslövs kommun
• Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare, förlängning, 214-232352022,
• Borttagen på grund av personuppgifter.
Beredning
Kommunledningskontoret har stämt av med Serviceförvaltningens Kontaktcenter,
som sköter administrationen kring borgerliga vigslar, och konstaterar att det finns
behov av att bibehålla antalet borgerliga vigselförrättare i kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka förlängningen av
förordnandet.
Beslut
- Kommunstyrelsen har inget att erinra mot att Länsstyrelsen Skåne förlänger
förordnandet som borgerlig vigselförrättare för Tine Markebo.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Skåne
Tine Markebo
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkande gällande ”Komplettering med yrkande och grunder avseende överklagande
av tillstånd enligt miljöbalken Länsstyrelsen dnr.551-3991-2020, 1285-144, O.Kavli
AB” ärende 13, Kommunstyrelsen 2022-09-06
Sverigedemokraterna var positiva till yttrandet Kommunstyrelsens arbetsutskott skickade 2021, men
delade inte vare sig slutsatserna eller den förändrade inställningen i Kommunstyrelsen 5 april 2022
tillsammans med Kommunstyrelsens arbetsutskotts komplettering 12 april. I yttrandet ifrån
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021 var det en tydligt positiv inställning till Kavli och att i samråd
hitta en gemensam väg. Sverigedemokraterna upplevde inte det som att yttrandet att Eslövs kommun
ifrågasatte, utan önskade att vissa ytterligare faktorer skulle belysas. Med yttrandet belystes dessa
faktorer.
Sverigedemokraterna delar inte heller uppfattningen om att Eslövs kommun i sitt yttrande sökte en
tillfredsställande lösning utan en gemensam väg. Riskerna man nu lyfter upp var inte heller lika tydliga
om ens med i yttrandet. Vi litar på länsstyrelsens bedömning i detta och noterar även att kommunen
tidigare i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden inte haft motsvarande erinran.
Eslövs kommun borde inte ha överklagat Länsstyrelsens beslut. Kavli är, som det stod i yttrandet,
positivt för Eslövs kommun. När överklagan så tydligt inte längre lyfte vikten av samråd och positiv
utveckling innebar en överklagan ifrån Eslövs kommun en kraftig förändring i inställningen.
Sverigedemokraterna ställde sig inte bakom förslaget till beslut att överklaga Länsstyrelsens beslut,
utan yrkade avslag.
Nu har Eslövs kommun ombetts att lämna kompletteringar i enlighet med Föreläggande från Växjö
tingsrätt, 2022-07-07. Sverigedemokraterna anser att Eslövs kommun nu ska dra tillbaka sin
överklagan.
Sverigedemokraterna yrkar att
-

Kommunstyrelsen beslutar att dra tillbaka sitt överklagande med detta beslut.
Paragrafen justeras omedelbart

Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss mot beslutet

Fredrik Ottesen

Ted Bondesson

Cvetanka Bojcevska
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