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§183 Årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 2021 
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§185 Borttagen på grund av personuppgifter. 

§186 Taxa för upplåtelse av torgplatser och annan offentlig plats 
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§191 Information från miljöavdelningen 
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§195 Anmälningar från kart- och bygglovsavdelningen och miljöavdelningen 
2021 

§196 Redovisning av delegeringsbeslut i Platina för september 2021 

§197 Anmälningar för kännedom i Platina för september 2021 

 

 

  

3 ( 36 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-10-27 

 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 180  

Övriga närvarande under informationsmötet  

Nedanstående deltagare närvarar under informationsmötet men är inte närvarande 
under beslutsmötet: 

John Fidler (L) §§180-184 och §§ 186-193. 

Paragrafen är justerad 
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§ 181  

Val av protokolljusterare  

Göran Lindvall (SD) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll den 1 
november 2021. 

Paragrafen är justerad 
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§ 182    MOS.2021.0001 

Ekonomisk månadsuppföljning 2021  

Ärendebeskrivning  
Ekonomisk månadsuppföljning för september har tagit fram. Helårsprognosen för 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är sammantaget ett överskott med 0,4 mnkr. 

Prognosen baseras på att planerat arbete inom förvaltningen genomförs fram till 
årsskiftet och att de extra medel, som kommunstyrelsen tilldelat i samband med 
delårsbokslutet, inte medför till att förvaltningens egna åtagande fördröjs. 

Investeringarna prognostiserar ett överskott med 15,3 mnkr. 

Hälsotalet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är 94,5 % vilket är samma nivå 
som 2020, samma period. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Ekonomisk månadsuppföljning för januari-september 2021 
 Ekonomisk månadsuppföljning för september 2021 
 

Beredning 
Månadsrapporten har tagits fram i samråd med avdelningarna på Miljö och 
Samhällsbyggnad. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner ekonomisk månadsuppföljning för 
september 2021. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
 

  

6 ( 36 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-10-27 

 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 183    MOS.2021.0923 

Årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 2021  

Ärendebeskrivning  
En kommungemensam uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet ska 
genomföras en gång per år. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att 
brandskyddsarbetet bedrivs i enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Årlig uppföljning av det systematiska brandskyddet 2021 
 2021 Checklista för årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 
 Protokoll med bilaga. Miljö och Samhällsbyggnads förvaltningsövergripande 

samverkansgrupp 
 

Beredning 
Förvaltningschefen ansvarar för sammanställningen av checklistan för årlig 
uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet samt för att vid behov ta fram en 
handlingsplan. 

Den årliga uppföljningen av det systematiska brandskyddet ska behandlas i 
förvaltningens samverkansgrupp, Fösam. Protokollet från Fösam samt eventuell 
handlingsplan ska behandlas i nämnden. Protokollet från nämndens sammanträde 
skickas till Serviceförvaltningen senast den 30 november 2021. 

Sedan 2021 ansvarar Serviceförvaltningen för egenkontrollen av brandskydd och 
handlar även upp kommungemensam utbildning till samtliga förvaltningar. Tidigare 
brister inom Miljö och Samhällsbyggnad är därmed åtgärdade och inte längre 
aktuella. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar fortfarande för att medarbetarna 
genomför pågående utbildning och därefter med beslutad kontinuitet. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner den årliga uppföljningen av 
systematiskt brandskydd avseende 2021. 

Beslutet skickas till  
Serviceförvaltningen, Linda Thörnkvist 

Paragrafen är justerad 
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§ 184    MOS.2021.0927 

Remissvar gällande revidering av Naturvårdsplan för Skåne  

Ärendebeskrivning  
Länsstyrelsen har beslutat att revidera naturvårdsprogrammen för Kristianstads län 
(1996) och Malmöhus län (1997) till en gemensam naturvårdsplan för Skåne. Syftet 
är att tillhandahålla ett aktuellt planeringsunderlag för framför allt kommunerna i 
länet. Naturvårdsplanen blir också ett underlag för naturvårdsplanering i allmänhet 
och som en kunskapsbas som beskriver Skånes mest värdefulla naturområden. Den 
är även en viktig del i Länsstyrelsens arbete med en stärkt grön infrastruktur. 

Remisstiden sträcker sig från den 15 september till den 15 november 2021. 

Till planen hör även ett digitalt kartmaterial som kan hittas på: 
Skåne Sydväst | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se) 
(https://www.lansstyrelsen.se/skane/samhalle/planering-och-
byggande/naturvardsplan/skane-sydvast.html). 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Remissvar angående revidering av Naturvårdsplan för Skåne 
 Remiss om reviderat Naturvårdsplan för Skåne 
 Naturvårdsplan för Skåne - Eslövs kommun 
 Bilaga till remiss för ny Naturvårdsplan för Skåne 2021 
 

Beredning 
Länsstyrelsen önskar svar på följande frågor. Kommunens synpunkter redovisas som 
svar under varje fråga. 

1. Delar ni vår bedömning avseende klassificering av områden? 
Efter genomgång av den beskrivna metoden och kriterier för klassificering så är 
bedömningen att klassificeringen av områden i remissen till större del stämmer 
överens med klassificering av områden i Eslövs kommuns naturmiljöprogram. Ett 
område sticker dock ut, Västra Strö fälad, som bedömts ha naturvärden av klass 1 i 
kommunens naturmiljöprogram men bedömts som klass 3 i naturvårdsplanen för 
Skåne. Resterande naturområden av klass 1, enligt Eslövs kommuns 
naturmiljöprogram, finns med i förslaget till naturvårdsplan, och de områden som 
ingår i förslaget stämmer bra överens med det kommunala naturmiljöprogrammets 
landskapselement. Dessa visar på större, sammanhängande områden med hög andel 
värdefull natur som utgör spridningsvägar genom landskapet, exempelvis åarna med 
sina ådalar. 
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2. Har ni förslag på områden som inte finns med? 
Endast delar av Saxåns dalgång, runt Trollenäs, finns med i Naturmiljöplanen. 
Liksom övriga åar i Eslövs kommun så utgör Saxån och dess ådal ett viktigt 
landskapsekologiskt spridningsstråk. Det är ett viktigt sammanhängande stråk genom 
landskapet och borde därför tas med i sin helhet i naturmiljöplanen. 

3. Är kartmaterialet tillräckligt tydligt? 
Kartmaterialet är över lag tydligt. De flesta av de gulfärgade områdena, som utgörs 
av värdekärnor som finns med i kommunens naturmiljöprogram men som fått 
naturvårdsklassning 3 i förslaget, har namn som överensstämmer med kommunens 
naturmiljöprogram. Detta gör det lätt att hitta information om ett specifikt område i 
kommunens naturmiljöprogram, vilket är bra. Flera av dessa områden saknar dock 
namn, trots att de är namngivna i kommunens naturmiljöprogram, vilket bör 
åtgärdas. I kartmaterialet finns även markerade områden som inte är med i 
kommunens naturmiljöprogram. Det framgår inte vad det är för områden och varför 
de är med. Det bör vara tydligt var man kan hitta information om enskilda områden 
som inte ingår i naturvårdsplanen. Är det i kommunens naturmiljöprogram så ska det 
hänvisas dit annars någon annanstans, så att det blir tydligt och användarvänligt. 

4. Har ni synpunkter på beskrivningarna av de olika områdena? 
I den allmänna beskrivningen av Eslövs kommun beskrivs den norra delen av 
kommunen som delvis barrskogspräglad. Bättre beskrivning vore att den norra delen 
av Eslövs kommun domineras av skogs- och betesmarker där skogen främst består av 
lövskog, med inslag av barrskog. 

Uppdelningen av Rönne ås dalgång i två delområden är inte tydlig i 
områdesbeskrivningarna. I beskrivningen av ”Rönneåns dalgång (1)” nämns att 
dalgången i höjd med Stockamöllan och nedströms ändrar karaktär. Beskrivningen 
verkar gälla generellt för Rönne ås dalgång. Det borde därför framgå att detta område 
omfattar Rönne å från Billingemölla och norrut och inte Stockamöllan som nämns i 
texten. Under rubriken ”status” saknas uppgift om att Rönne å har 
landskapsbildskydd. I beskrivningen av ”Rönne å mellan Ringsjön och Billingemölla 
(2)” saknas under ”status” uppgift om både riksintresse för naturvård och 
landskapsbildskydd. Däremot bör status naturreservat tas bort eftersom Billingemölla 
ingår i område ”Rönneåns dalgång”. 

Ädellövskogen i den branta sluttningen ner mot ån mellan Stockamöllan och 
Bögerup, den så kallande Bögerupsbranten, är av särskilt naturvårdsintresse på grund 
av sin rika flora av framför allt svampar och lavar och hyser många rödlistade arter. 
Detta bör nämnas i beskrivningen av området och tas med som en viktig biotop. 
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5. Har ni några övriga synpunkter? 
Eftersom syftet med naturvårdsplanen är att naturvårdsplanen ska kunna används 
som ett planeringsunderlag är det viktigt att vara tydlig med dess avgränsningar, att 
den är översiktlig och hur den förhåller sig till andra naturvärdesunderlag. 

Det bör förtydligas att denna plan inte innefattar alla naturområden med höga 
naturvärden utan bör kompletteras med mer småskaligt naturvärdesunderlag om 
syftet är att ta fram en mer komplett bild av ett områdes naturvärden. 

Yrkanden 
Janet Andersson (S) yrkar på en ändring under punkt 4 avseende den sista meningen 
i första stycket där slutet på meningen ska ändras från: "Bättre beskrivning vore att 
den norra delen av Eslövs kommun domineras av skogs- och betesmarker där skogen 
främst består av lövskog, men att denna till stor del är barrskogspräglad", och istället 
ändras till "Bättre beskrivning vore att den norra delen av Eslövs kommun domineras 
av skogs- och betesmarker där skogen främst består av lövskog, med inslag av 
barrskog". 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Janet Anderssons (S) ändringsyrkande under proposition och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med ändringsyrkandet. 

Meningen ändras därmed till: "Bättre beskrivning vore att den norra delen av Eslövs 
kommun domineras av skogs- och betesmarker där skogen främst består av lövskog, 
med inslag av barrskog". 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

-  sista meningen i första stycket under punkt 4 ändras till: "Bättre beskrivning vore 
att den norra delen av Eslövs kommun domineras av skogs- och betesmarker där 
skogen främst består av lövskog, med inslag av barrskog". 

- anta förvaltningens yttrande gällande revidering av Naturvårdsplan för Skåne. 

Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen Skåne, skane@lansstyrelsen.se 

Paragrafen är justerad 
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§ 185  

Borttagen på grund av personuppgifter.  

Paragrafen är justerad 
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§ 186    MOS.2021.0138 

Taxa för upplåtelse av torgplatser och annan offentlig plats  

Ärendebeskrivning  
Nuvarande taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats antogs av 
kommunfullmäktige den 14 december 2009, § 114. 

I samband med ombyggnationen av Stora torg i Eslöv har det på den nya torgytan 
även skapats tre platser för så kallad street food (avser gatuköksvagnar uppställda på 
hjul). Då det är mer än 11 år sedan den nuvarande taxan antogs har vissa typer av 
upplåtelser kommit till och vissa är inte längre aktuella. 

Miljö och Samhällsbyggnad har identifierat ett behov av att revidera den nu gällande 
taxan för upplåtelse av torgplatser och annan offentlig plats. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 28 april 2021, § 69 att föreslå 
kommunfullmäktige att anta ny taxa för upplåtelse av torgplatser och annan offentlig 
plats att gälla från och med 1 juli 2021 samt att föreslå kommunfullmäktige att i 
samband med antagandet av ny taxa upphäva den nu gällande taxan med samma 
datum. 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2021, § 151, att återremittera ärendet till 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för förnyad beredning. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Taxa för upplåtelse av torgplatser och annan offentlig plats 
 Förslag till ny taxa för upplåtelse av torgplatser och annan offentlig plats 
 

Beredning 
Förvaltningen har inventerat vilka behov och avgifter som finns idag och jämförelser 
har även gjorts med andra kommuners taxor. 

I förslag till reviderad taxa för upplåtelse av torgplatser och annan offentlig plats har 
den text som föreslås ska utgå markerats som överstruken och den text som föreslås 
ska tillkomma är skriven med röd stil. 

I förslaget till reviderad taxa finns avgifter för försäljningsändamål, annat 
kommersiellt ändamål, övriga ändamål samt en ny avgift som gäller kommunens 
ökade kostnader/driftkostnader i samband med upplåtelsen. För saluplatser och street 
food plats på Stora torg ingår el- och avfallshantering i avgiften. När det gäller den 
fasta kiosken på Stora torg så ingår vatten, avlopp och el i avgiften och den minsta 
tillståndstiden är sex månader. Det har även införts avgifter för dekoration utanför 

12 ( 36 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-10-27 

 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

butik, marknad samt kommunens ökade kostnader/driftkostnader i samband med 
upplåtelsen. Det har också införts en punkt om att entreprenörer som utför arbeten på 
uppdrag av Eslövs kommun (väghållaren) är undantagna avgifter. 

I kommunstyrelsen beslut, från den 1 juni 2021, § 151, att återremittera ärendet till 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för förnyad beredning framgår inte 
anledningen till återremitteringen av ärendet och vilka ändringar som önskas. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att: 

- anta ny taxa för upplåtelse av torgplatser och annan offentlig plats att gälla från och 
med 1 januari 2022. 
- i samband med antagandet av ny taxa upphäva den nu gällande taxan med samma 
datum. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 187    MOS.2021.0783 

Elsparkcyklar  

Ärendebeskrivning  
Elsparkcykelföretaget Bird har kontaktat Eslövs kommun och är intresserade av att 
hyra ut elsparkcyklar i Eslövs tätort. Avdelningen Gata, trafik och park har haft ett 
inledande möte med företaget den 31 augusti 2021, som då presenterade sitt koncept. 

Bird har som intention att skriva en avsiktsförklaring om samverkan med Eslövs 
kommun avseende elsparkcyklar. Företaget har också meddelat att de kommer att 
söka tillstånd enligt ordningslagen för att bedriva sin verksamhet på allmän plats i 
Eslövs tätort. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behöver fatta ett beslut om hur kommunen 
ska bemöta Birds förfrågan gällande uthyrning av elsparkcyklar. Beslutet blir 
prejudicerande och kommer att utgöra praxis vid kontakt med andra aktörer som 
avser att förse staden med elsparkcyklar. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Elsparkcyklar 
 Rapport. Elsparkcyklar 
 Bilaga 1. Avsiktsförklaring mellan Halmstads kommun och Bird 
 Bilaga 2. Transportstyrelsen - Förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon 
 Bilaga 3. Advokatfirman Delphi - Kommuners möjligheter enligt ordningslagen 

att reglera friflytande mobilitetstjänster 
 Bilaga 4. Sveriges Kommuner och Regioner - Friflytande mobilitetstjänster och 

ordningslagen 
 Bilaga 5. Polismyndighetens yttrande om tillståndsplikt för uthyrning av 

elsparkcyklar 
 

Beredning 
Elsparkcykelföretaget Bird har kontaktat Eslövs kommun med avsikten att placera ut 
elsparkcyklar i Eslövs tätort. Företaget vill skriva en avsiktsförklaring om samverkan 
med kommunen, vilket de har gjort med många andra kommuner sedan tidigare. I 
dessa avsiktsförklaringar har villkor tagits fram för vad de båda parterna åtar sig att 
göra så att uthyrningen av elsparkcyklar ska fungera på ett så bra, smidigt och säkert 
sätt som möjligt. 

Eslövs kommun har inte tidigare fått frågan av något elsparkcykelföretag och har 
därför ingen kunskap eller erfarenheter om hur frågan bör behandlas. Avdelningen 
Gata, trafik och park har därför undersökt vilka styrande lagar och regelverk som 
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finns att förhålla sig till när det kommer till denna typ av verksamhet. Olika 
utredningar och yttranden har också studerats som bland annat behandlar frågor kring 
om verksamheten är tillståndspliktig eller inte enligt ordningslagen. En 
omvärldsbevakning har också gjorts för att undersöka hur andra kommuner arbetar 
med konceptet elsparkcyklar. I ”Rapport Elsparkcyklar” presenteras den utredning 
som avdelningen har gjort. 

I dagsläget arbetar kommuner på olika sätt när det kommer till hanteringen av 
friflytande mobilitetstjänster (yrkesmässig uthyrning av eldrivna enpersonsfordon). 
Eftersom det inte finns någon praxis för hur arbetet ska hanteras, och därmed ett 
osäkert rättsläge, hanterar kommunerna frågan efter bästa förmåga. De större 
städerna har beslutat att revidera sina lokala ordningsföreskrifter och därmed införa 
ett generellt tillståndskrav, eftersom det än idag inte tydligt framgår om tillstånd 
krävs enligt ordningslagen eller ej. I samband med detta fattas även beslut om taxa 
för markupplåtelse. Det handlar till stor del om att få ordning på den problematik 
som elsparkcyklar har visat sig orsaka på allmän platsmark genom att de inte 
parkeras på ett trafiksäkert sätt efter användning. Genom tillståndskrav och beslutad 
taxa har de större kommunerna en förhoppning om att operatörernas fordonsflotta 
ska regleras så att onödig oreda kan hindras i trafikmiljön. 

Idag verkar de flesta kommuner även arbeta med att skriva fram avsiktsförklaringar 
tillsammans med operatörerna med avsikten att få verksamheten att fungera på bästa 
sätt. De flesta operatörer verkar även söka tillstånd enligt ordningslagen för sin 
verksamhet, trots att det är oklart om tillstånd krävs. Dock vittnar kommuner om att 
det fortfarande finns operatörer som anser att deras verksamhet inte kräver tillstånd. 

Grundproblemet med uthyrning av elsparkcyklar verkar vara okunskap bland 
användarna, vilket medför att elsparkcyklarna framförs ansvarslöst samt att de inte 
parkeras på ett korrekt sätt efter användning. Transportstyrelsen hänvisar kommuner 
till att använda upphandling som ett verktyg för att få bukt på dessa problem. En 
upphandling av tjänsten medför att kommunerna kan ställa vissa krav på till exempel 
antal cyklar samt vart parkering får ske, men det kan också leda till att de friflytande 
mobilitetstjänsterna blir för uppstyrda och därmed tappar användare. Hittills har inga 
kommuner utfört upphandlingar gällande denna tjänst och därmed finns ingen 
erfarenhet eller rutin för hur arbetet bör utföras. 

Omvärldsbevakningen visar också att införandet av elsparkcyklar i städerna har 
orsakat en ökad arbetsbelastning för en del av kommunens tjänstepersoner i form av 
till exempel ökat antal inkomna felanmälningar, tillsättning av arbetsgrupper som 
arbetar med frågor som är kopplade till elsparkcyklar, uppföljningsmöten med 
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operatörerna samt utökat arbete med polis, kontaktcenter och 
kommunikationsavdelningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

- tillståndskravet för uthyrning av friflytande mobilitetstjänster omfattas av 
ordningslagen, enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) bedömning, samt att 
ordningslagens krav ska preciseras genom lokala ordningsföreskrifter. 
- Miljö och Samhällsbyggnad arbetar vidare med att ta fram förslag på ändring av de 
lokala ordningsföreskrifterna kopplat till tillståndskrav. 
- Miljö och Samhällsbyggnad arbetar vidare med att ta fram förslag på införande av 
taxa för upplåtelse av offentlig platsmark gällande uthyrning av friflytande 
mobilitetstjänster. 
- Miljö och Samhällsbyggnad arbetar vidare med att ta fram förslag på 
avsiktsförklaring för elsparkcykel i syfte att uppnå en bra dialog mellan kommun och 
ansökande part. 
- Miljö och Samhällsbyggnad tillsammans med elsparkcykelföretaget Bird tar fram 
en avsiktsförklaring för införande av elsparkcyklar i Eslövs tätort gällande under en 
prövotid som följs av en utvärdering samt uppmana företaget att söka tillstånd för 
ianspråktagande av offentlig platsmark enligt ordningslagen. 

Yrkanden 
Janet Andersson (S) yrkar på avslag till förfrågan gällande uthyrning av 
elsparkcyklar då Eslöv som stad inte har behov av elsparkcyklar utifrån sin storlek 
och den belastning det medför på verksamheten inom kommunen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Janet Anderssons (S) yrkande på avslag under proposition och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med Janet Anderssons (S) yrkande. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår förfrågan gällande uthyrning av 
elsparkcyklar då Eslöv som stad inte har behov av elsparkcyklar utifrån sin storlek 
och den belastning det medför på verksamheten inom kommunen. 

Beslutet skickas till  
Avdelningen Gata, trafik och park 

Paragrafen är justerad 
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§ 188  

Borttagen på grund av personuppgifter.  

Paragrafen är justerad 
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§ 189  

Borttagen på grund av personuppgifter.  

Paragrafen är justerad 
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§ 190  

Borttagen på grund av personuppgifter.  

Paragrafen är justerad 
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§ 191  

Information från miljöavdelningen  

Ärendebeskrivning  
Karin Sandström, ställföreträdande miljöchef, informerar om vad som är på gång och 
vilka personalförändringar som finns på avdelningen samt vilka projekt avdelningen 
arbetar med för närvarande. Det råder hög arbetsbelastning på tillsyn bland annat 
med anledning av pandemin och dess effekter och vakanta tjänster under en längre 
tid. Avdelningen arbetar för närvarande med implementeringen av 
ärendehanteringssystemet Ecos. En nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken 
lanseras och ska främja tillsyn inom områden som är extra angelägna ur ett nationellt 
perspektiv. En ny energi- och klimatplan håller på att tas fram och miljöstrategin för 
Eslöv har påbörjats. 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 192  

Information från avdelningen gata, trafik och park  

Ärendebeskrivning  
Christel Wohlin, avdelningschef, och Magnus Hall, enhetschef, informerar om det 
övergripande arbetet på avdelningen och vad som är på gång. Avdelningen har 
mottagit extra medel från kommunstyrelsen avseende drift för åtgärder inom gata, 
park och offentliga miljöer. Nämnden informeras om vilka åtgärder som är tänkta att 
arbetas med. Information om arbetet med deponier och förorenad mark, större 
investeringar och om årsanslagen 2021 ges samt att Stora torg är uppbokat under 
augusti och september inför valet 2022 med tio platser för partierna. 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 193  

Information om översvämningskarta  

Ärendebeskrivning  
Maria Archila Bustos, GIS-ingenjör, informerade nämnden om en ny kartapplikation 
som har tagits fram för internt bruk. Den visar påverkan vid översvämning på 
byggnader, transportsträckor och broar inom Eslövs kommun. En 3D karta finns för 
Eslövs tätort samt Marieholm, Stehag och Flyinge. Kartapplikationen har 
presenterats för Plan och exploatering samt Kart- och bygglovsavdelningen och kan 
användas för att få en snabb överblick på hur extrema regnhändelser skulle kunna 
påverka framkomlighet inom kommunen. 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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