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§ 1

Val av justerare 

Beslut
Per Anders B Nilsson (V) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll den 2 
februari 2021.

Paragrafen är justerad
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§ 2 MOS.2020.1062

Internbudget 2021 

Ärendebeskrivning 
Internbudget 2021 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagits fram.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse. Internbudget 2021
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut §140, 2020 Budget 2021
 Kommunfullmäktiges beslut §115, 2020, Budget 2021

Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har för 2021 en budgetram på 74,4 miljoner 
kronor (74 400 tkr).

Förändring av ram
Förändringarna jämfört med ursprunglig budget för 2021 (dvs den budget som togs 
för planperioden i samband med budget 2020) är följande:

- Kapitalkostnadskompensation 1 800 tkr
- Skötsel/grönytor Trehäradsvägen/Solvägen 100 tkr
- Indexuppräkning 2021 700 tkr
- Preliminärt löneutfall 2020 samt 75 % 2021 2 000 tkr
- Omorganisation av personal till KLK - 1 200 tkr

Jämfört med budget 2020 har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden erhållit 
kompensation för ökade kapitalkostnader (avseende 2019 års nivå), utökad skötsel 
och grönytor samt uppräkning av index och löner. I tilldelad budgetram finns 
kompensation för lönekostnader även för 2021. Detta är ett nytt arbetssätt, tidigare 
har kompensation erhållits efter lönerevision. Det framgår dock inte om ramarna 
kommer justeras utifrån lönerevisionens faktiska utfall under budgetåret. I budgeten 
har utökningen lagts som en förvaltningsgemensam post, som kommer fördelas till 
avdelningarna efter lönerevisionen.

I arbetet med internbudget för 2021 har ett antal områden identifierats som kan 
innebära svårigheter för nämnden att uppnå en budget i balans, eller där det finns ett 
behov av att prioritera inom nämndens budgetram.
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Konsultkostnader för trafikplan och grönplan
Äskade medel för arbete med styrdokument beviljades inte i budget inför år 2021. 
Under året kommer arbetet med trafikstrategi/trafikplan (”Trast - Trafik för en 
attraktiv stad”) och framtagande av grönplan att prioriteras. För att kunna genomföra 
arbetet behöver resurser omfördelas inom internbudgeten. Totalt bedöms kostnaden 
för trafikplan till 600 tkr varav 300 tkr finns inom befintlig budget för 
konsultkostnader. Resten kommer att omfördelas från andra kostnader. Förvaltningen 
planerar även att utnyttja tillfälliga vakanser för att genomföra grönplanen.

Byggherrekostnader
Internbudgeten innehåller personalkostnader för förvaltningens löpande arbete, vilket 
innefattar den tid som inte läggs på kommunens investerings- och 
exploateringsprojekt. I internbudgeten ingår också ersättning för s.k. 
byggherrekostnader. Detta är personalkostnader som belastar projektbudgeten och 
finns inte i internbudgeten. Byggherrekostnader är kostnader för bl.a. projektledning 
och innebär att personalkostnaderna reduceras med ett belopp motsvarande den tid 
som arbete sker mot investeringsprojekt. Detta görs för att projekten ska belastas 
med en verklig kostnad för nerlagd tid och för att det ska bli neutralt jämfört med om 
extern projektledare anlitas. Ersättningen hanteras som en minskad kostnad, men kan 
likställas med en intäkt. Byggherrekostnaderna innebär indirekt en utökning av 
personalkostnaderna då personalens arbetstid kan föras på projekt och ersättningen 
för arbetet läggas på en avgränsad projektbudget. För projektledande personal finns 
en prognostiserad debiteringsgrad för förväntad arbetstid och ekonomisk belastning i 
arbete med projekt.

Ett problem som uppstår är att debiteringsgraden kan bli avgörande för 
förutsättningarna att klara tilldelad budgetram. Om projektet inte genomförs eller om 
projektet drabbas av väntetid/ställtid kommer inte den prognostiserade 
debiteringsgraden för tjänsten att uppnås, vilket ger följden att tilldelad budgetram 
inte kan hållas. Dessa förutsättningar styrs inte fullt ut av nämnden, utan styrs även 
av yttre faktorer.

Ett annat problem som uppstår för verksamheten, med hög finansieringsgrad av 
tjänster via byggherrekostnader, är att flexibiliteten för personal och dess 
arbetsuppgifter kraftigt begränsas. När tjänsterna finansieras via ersättning genom 
byggherrekostnadsprincipen innebär det att personalen måste debitera tid på projekt. 
Om tiden inte kan debiteras ett projekt uteblir intäkten/ersättningen via 
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byggherrekostnaderna och personalbudget uppvisar således ett negativ resultat. Inom 
nuvarande verksamhet finns det inte i befintlig ram ekonomiskt utrymme för att 
finansiera verksamhetens samtliga tjänster om det inte finns debiterbara projekt 
igång.

Yttre faktorer, som nämnden inte styr över, påverkar huruvida ett projekt kan 
fortlöpa enligt planerat förlopp. Projekt som drivs med externa aktörer såsom 
Trafikverket och VA Syd har hög sannolikhet att lagd tidsplan inte kommer att 
följas. Detta beror på de ofta komplicerade utredningar med många aktörer 
inblandade, men också på meningsskiljaktigheter parterna emellan, som innebär 
långsamma processer. Beslut som ska vandra i respektive parts organisation innebär 
också en problematik för framdriften i projekten. När väntetider uppstår för 
projektledaren är det inte möjligt att debitera väntetiden på projektet och det finns 
inte heller finansiellt utrymme för väntetiden i driftbudgeten/ramen. Den s.k. 
väntetiden gör möjligheterna för att prognostisera rätt byggherrekostnader i budget 
mycket svårartad, vilket återkommande leder till en obalans i personalkostnaderna.

Denna problematik kan även appliceras på arbetet med kommunens översiktsplaner 
och detaljplaner, vilket styr kommunens utbyggnadsplaner. För verksamhetens 
framdrift av egna projekt kan väntetid uppstå vid t.ex. överklagande av 
upphandlingar.

Exempel:
1. Ordinarie personal som jobbar med projekt
En person som arbetar heltid med projekt beräknas 65 % av tiden belasta projekt, 
eftersom interna möten och semester mm inte får belasta projekten. Personen belastar 
internbudgeten med 35 % av personalkostnaden. T.ex. om den totala 
personalkostnaden är 600 tkr budgeteras med en kostnad om 210 tkr i 
internbudgeten, eftersom resten ska belasta projekt. Skulle personen arbeta mindre 
tid med projekt uppstår ett underskott i internbudgeten.

2. Vakanshållning av tjänst och istället anlitar en extern konsult för att arbeta med 
projekt
Om en tjänst hålls vakant och förvaltningen istället tar in extern konsult för att endast 
arbeta med projekten, motsvarande 65 % tid, kan konsultkostnaden helt belasta 
projekten. Besparingen blir då 210 tkr i internbudgeten, men den uteblivna interna 
arbetstiden kan behöva ersättas inom avdelningen och dessutom blir sannolikt 
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kostnaden för projekten högre och lösningen förutsätter att projekten kan bära denna 
högre kostnad. Om det handlar om en avgränsad period kan detta ändå vara att 
föredra då projekten kan hålla tidplan.

3. Vakanshållning av tjänst och istället anlitar en konsult för att jobba med 
investeringsprojekt och t.ex. besvara detaljplaner
Om en tjänst hålls vakant och förvaltningen istället tar in extern konsult för att arbeta 
med både projekt och med internt arbete blir konsekvensen att likt exempel 2 
kommer projekten sannolikt bli dyrare, men det kommer även leda till att 
driftskostnaderna ökar och sannolikt överstiger 210 tkr i internbudgeten som 
vakanshållningen ger, och kostnadsökningen behöver då lösas genom besparingar. 
Lösningen gör dock att det löpande arbetet kan flyta på utan att behöva belasta 
befintlig personal.

4. Projektanställa en medarbetare för att arbeta enligt exempel 2 eller 3 ovan
Om den vakanta tjänsten ersätts med en medarbetare som arbetar både med projekt 
och internt arbete kommer detta leda till ett underskott då den interna tiden ökar och 
då minskar ersättningen från byggherrekostnaderna. För att inte belasta 
internbudgeten måste en projektanställd medarbete arbeta minst lika hög andel mot 
projekt som den ordinarie medarbetaren, annars uppstår underskott i budgeten.

Sammanfattningsvis så belastar en medarbetare ”ramen” d v s driften om arbetstiden 
inte kan kopplas till ett projekt detta kan ske när ett investeringsprojekt, ett 
exploateringsprojekt eller externa mottagares projekt av någon anledning ”står 
stilla”. Följden blir ett negativ resultat för verksamhetens personalkostnader.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behöver tillsammans med 
Kommunledningskontoret arbeta för att minska dessa budgeterade 
byggherrekostnader. En sådan lösning kommer dock inte att vara på plats förrän 
tidigast till budget 2022. I detta budgetförslag finns inga förslag på förändringar av 
byggherrekostnaderna. Det föreligger därför en väsentlig risk för ett underskott 
beträffande byggherrekostnaderna innevarande år, uppskattat till ca 800 tkr.

Avfallsplan
Under verksamhetsåret 2020 fattades det beslut av ägarkommunerna till MERAB att 
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anställa en projektledare på 25 % från den 1 oktober 2020 till den 12 april 2022 för 
att ta fram en revidering av befintlig avfallsplan. Beslutet innebar att projektledare 
blev anställd av Eslövs kommun och tillhör Miljö och Samhällsbyggnad. 
Lönekostnaden skulle fördelas mellan MERAB och dess ägarkommuner. Några extra 
medel för denna lönekostnad som uppgår till 45 tkr för 2021 och 15 tkr för 2022 har 
inte tillförts förvaltningen, vilket innebär att den inledningsvis ligger utanför tilldelad 
budgetram och först vid bokslutet för respektive år kan det konstateras om det finns 
kostnadstäckning för denna tjänst eller inte.

Åtgärder för att underlätta för näringslivets utsatta branscher under pandemin
Om uteserveringar undantas från avgift, enligt förslag till nämnden, kommer detta 
innebära en intäktsförlust som behöver kompenseras genom kostnadsminskningar.
Beräknad intäktsförlust om samma ytor som under 2020 tas i anspråk för perioden 1 
april 2021 till 30 september 2021 (6 månader) kommer att vara 53 tkr. Om 
uteserveringarna söker för samma ytor för perioden 1 januari 2021 till 31 december 
2021 skulle intäktsförlusten bli cirka 106 tkr.

LOTS och friluftsfrågor samt förorenad mark
Av ”Budget 2021 samt flerårsplan 2022 till 2024” framgår under rubriceringen 
”Kommunens satsningar” och ”Tydligare ansvarsfördelning inom kommunen”
(sid 63);
”Ansvar för företagslotsen faller under miljö- och samhällsbyggnadsnämnden liksom 
ett samordningsansvar för friluftsfrågorna, vilka är fördelade på flera nämnder. 
Ambitionsnivån gällande företagslots behålls oförändrad.
När det gäller förorenad mark behöver ansvarsfördelningen förtydligas.”

När det gäller friluftsfrågor så finns det inga resurser tilldelade eller avsatta till ett 
samordningsansvar. För att kunna genomföra detta samordningsansvar kommer det 
innebära omprioriteringar. Några sådana har inte genomförts inför denna 
internbudget utan kommer att ske under 2021 inför 2022. I nuläget genomförs enbart 
det arbetet som omfattas av nämndens tilldelade ansvarsområden som kan kopplas 
till friluftsfrågor. Någon möjlighet att hantera detta ansvarsområde på något annat 
sätt ses inte som en möjlighet i nuläget.

Arbetet med företagslotsen har skett i form av ”eldsjälar” inom förvaltningen. Några 
extra resurser för arbetet med företagslotsen har inte tilldelats nämndens 
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ansvarsområde utan det har skett delvis på bekostnad av tillsynen enligt miljöbalken 
och livsmedelslagen. Under 2019 och 2020 påbörjades en översyn av hur 
tillsynsskulden skulle åtgärdas då extra resurser inte tilldelats. Detta har lett till att 
bland annat en översyn av tillsynstaxan har inletts samt att ett ökat fokus har skett på 
förvaltningens myndighetsuppdrag. Ambitionsnivån avseende företagslotsen 
kommer således att i huvudsak inrikta sig på myndighetsarbetet och enbart omfatta 
ett begränsat samordningsansvar. Utvecklingen av företagslotsen ses i dagsläget inte 
som en möjlighet om tillsynsskulden ska kunna arbetas av och handläggningstiden 
avseende bygglov ska fortsatt kunna hållas på en låg nivå.

När det gäller förorenad mark omfattas i huvudsak Kommunledningskontoret, 
Serviceförvaltningen samt Miljö och Samhällsbyggnad. Hur ansvarsfördelningen ska 
se ut framöver behöver definieras under 2021, Förvaltningen utesluter inte att detta 
förtydligande av ansvarsfördelningen kan leda till äskande inför kommande 
verksamhetsår.

Med tanke på det ansvarsförtydligandet avseende nämndens områden så krävs också 
en förnyad översyn av reglementet för Miljö och Samhällsbyggnad, vilket kommer 
att planeras in under 2021.

Utredning avseende underfinansiering
Av ”Budget 2021 samt flerårsplan 2022 till 2024 framgår”;
”Med anledning av den obalans som nämnden redovisat mellan tillgängliga resurser 
och behoven som uppkommer med anledning av kommunens höga utvecklingstakt 
kommer en fördjupning av nämndens förutsättningar att genomföras.”

I början av 2021 kommer en avstämning göras på såväl politisk som 
tjänstemannanivå avseende vilka förväntningar som finns på denna fördjupning av 
nämndens förutsättningar.
På nästa sida visas nettobudgeten fördelat på de olika verksamheterna, samt jämförs 
med budget 2020.

 
(tkr) 2020 2021 Förändring

    

Nämnd -820 -820 0

    

10 ( 48 )



Sammanträdesprotokoll
2021-01-27

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Förvaltningsövergripande -6 930 -7 661 -731

    

Miljö -8 235 -8 264 -29

Avdelningsgemensamt -1 887 -2 017 -130

Miljötillsyn -2 050 -1 932 118

Livsmedel 74 52 -22

Naturvård -3 343 -3 352 -9

Miljöstrategiskt arbete -958 -944 14

Energi -71 -71 0

Sanering Getinge 0 0 0

    

Kart- och bygglov -9 251 -9 380 -129

Bygglov -2 461 -2 525 -64

MBK -3 179 -3 244 -65

Bostadsanpassning -3 611 -3 611 0

    

Gata, trafik, park -45 764 -48 275 -2 511

Gata, administration -15 986 -17 684 -1 698

Park, administration -2 676 -2 789 -113

Beläggningsunderhåll, asfalt -450 -430 20

Beläggningsunderhåll, sten/plattor -180 -180 0

Beläggningsunderhåll, grus -140 -140 0

Trafikanordningar -320 -320 0

Trafiksignaler -200 -150 50

Konstbyggnader -60 -50 10

Dagvattenavledning -400 -400 0

Övrigt -65 -315 -250

Vinter -2 220 -2 220 0

Stadsrenhållning -3 800 -3 900 -100

Hårdgjorda ytor -1 900 -1 900 0

Belysning -5 400 -5 400 0

Enskilda vägar -1 700 -1 700 0

Parkering 1 800 1 700 -100

Trafiksäkerhet -120 -120 0

Trafikplanering -190 -190 0

Industrispår -300 -300 0
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Massupplag -100 -100 0

Växtmaterial -350 -400 -50

Träd -350 -380 -30

Naturmark -80 -80 0

Lek- och parkutrustning -200 -300 -100

Vatten -200 -250 -50

Fritidsanläggningar -90 -90 0

Grönytor -5 100 -5 200 -100

Finparker -1 800 -1 800 0

Offentliga toaletter -580 -580 0

Kollektivtrafik -10 -10 0

Kollektivtrafikanläggningar -2 597 -2 597 0

    

    

Summa -71 000 -74 400 -3 400

 

 

Resultatbudget per kontogrupp

   

 Budget Budget

 2020 2021

Intäkter 13,1 12,5

Försäljningar 0,1 0,1

Taxor och avgifter 11,0 10,7

Hyror och arrenden 0,5 0,5

Bidrag 1,3 1,0

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 0,3 0,3

Övriga ersättningar och intäkter 0,0 0,0

   

Kostnader -84,2 -86,9

Personalkostnader -32,1 -32,7

Lokalkostnader -1,8 -1,8

Övriga kostnader -36,9 -37,4

Avskrivning -9,8 -11,4
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Intern ränta -3,5 -3,6

   

Nettokostnader -71,0 -74,4

   

 

 

Budgettabeller från Kommunfullmäktiges beslutade budgetdokument  

 Budget  

  2021  

 Intäkter 12,5  

 Försäljningar 0,1  

 Taxor och avgifter 10,8  

 Hyror och arrenden 0,5  

 Bidrag 0,8  

 Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 0,3  

 Övriga ersättningar och intäkter 0,0  

    

 Kostnader -86,9  

 Personalkostnader -32,7  

 Lokalkostnader -1,8  

 Övriga kostnader -37,4  

 Avskrivning -11,4  

 Intern ränta -3,6  

    

 Nettokostnader -74,4  
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  Budget  

  2021  

 Politisk verksamhet -0,8  

 Förvaltningsledning -7,7  

 Miljöavdelning -8,3  

 Kart- och bygglovsavdelning -5,8  

 Gata Trafik Park -48,3  

 Bostadsanpassning -3,6  

 Summa -74,4  

    

Beslut
- Internbudgeten för 2021 godkänns.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen - För kännedom

Paragrafen är justerad
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§ 3 MOS.2020.1113

Revidering av riktlinjer för resor och möten 

Ärendebeskrivning 
Kommunens riktlinjer för resor och möten som antogs den 16 juni 2014 av 
kommunfullmäktige har ett behov av en revidering. I samband med att riktlinjerna 
antogs angav man att de skulle revideras senast den 31 december 2018 vilket ännu 
inte har genomförts.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse. Förslag om revidering av riktlinjer för resor och möten
 Riktlinjer för resor och möten
 Resepolicy för Eslövs kommun

Beredning
Kommunen har sedan år 2003 en, av kommunfullmäktige antagen, resepolicy. I 
samband med att nya riktlinjer för resor antogs år 2014 skulle dessa ersätta 
kommunens resepolicy och denna upphöra att vara gällande. Något sådant beslut om 
upphörande togs dock aldrig, vilket innebär att kommunen för närvarande har två 
olika dokument som reglerar kommunens resor i tjänsten.

Riktlinjer bedöms ge bättre effekt än en policy. Riktlinjerna från 2014 har fått ett bra 
införande och uppföljning och har varit ett betydelsefullt redskap i arbetet med de 
lokala miljömålen.

I ett led i kommunens arbete med att bli en fossilbränslefri kommun är det viktigt att 
det finns tydliga riktlinjer för hur våra tjänsteresor ska göras och att dessa även 
regelbundet ses över för att vara så aktuella som möjligt.

Beslut
- Avdelningen Gata, trafik och park får i uppdrag att under 2021 revidera riktlinjerna 
för resor och möten samt att i samband med detta avveckla den äldre resepolicy som 
finns från 2003.

Beslutet skickas till 
Gata, trafik och park

Paragrafen är justerad
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§ 4 MOS.2020.1171

E-förslag om att planera och bygga en skatepark i Löberöd 

Ärendebeskrivning 
Ett e-förslag har lämnats in som handlar om att förslagsställaren vill att kommunen 
planerar och bygger en skatepark i Löberöd. Förslaget har varit publicerat på 
kommunens hemsida i 90 dagar och samlat in 57 underskrifter och en hel del positiva 
kommentarer.

Förslagsställaren framför i sitt förslag att han dagligen ser ungdomar på skateboard 
som kör på trottoarer och vägar och att det finns en risk för skador på grund av detta. 
Därför tycker han att kommunen bör planera och bygga en skatepark och detta skulle 
uppskattas av både ungdomarna och deras föräldrar. Han skriver också att det finns 
plats och utrymme vid Ölyckeskolan i Löberöd.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Beredning
Yrkanden
Janet Andersson (S) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att utreda e-förslaget 
utifrån placering och kostnad.

Beslut
- Uppdrar till förvaltningen att utreda e-förslaget om att planera och bygga en 
skatepark i Löberöd utifrån placering och kostnad.

Beslutet skickas till 
Gata, trafik och park
Förslagsställaren
Publicering på hemsidan

Paragrafen är justerad
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§ 5 MOS.2020.0998

Svar på e-förslag om att utöka utegymmet i Gyaskogen i Stehag 

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren har lämnat in ett e-förslag till Eslövs kommun om att utöka 
utegymmet i Gyaskogen i Stehag. Förslagsställaren föreslår att det befintliga 
utegymmet utökas med ytterligare flertalet träningsredskap och mer yta.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 november 2020, § 176 att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda e-förslaget utifrån underhåll och kostnad.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse. Yttrande över e-förslag om att utöka utegymmet i Gyaskogen 

Stehag.
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 176, 2020 E-förslag om att utöka 

utegymmet i Gyaskogen i Stehag
 E-förslag om att utöka utegymmet i Gyaskogen i Stehag

Beredning
Utegymmet är inte placerat på Eslövs kommuns mark utan drivs av byaföreningen på 
privat mark därför bör förslaget vändas dit. Miljö och Samhällsbyggnad ställer sig 
positiva till att förslagsställaren vill främja hälsa, välbefinnande och fysisk aktivitet.

Beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå e-förslaget om att utöka 
utegymmet i Gyaskogen i Stehag eftersom det inte är placerat på kommunens mark.

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren
Publicering på hemsidan

Paragrafen är justerad
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§ 6 MOS.2018.1393

Yttrande över samråd gällande detaljplan för Dannemannen 33, 36 och 
37 i Eslöv 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 oktober 2020 §146, att skicka ut 
detaljplan för Dannemannen 33, 36 och 37 i Eslöv på samråd. Detaljplanens syfte är 
att pröva lämpligheten att exploatera området med bostäder, vård, förskola och 
allmän platsmark i form av park och gata. Kommunledningskontoret bedömer att 
detaljplanen är förenlig med översiktsplanen.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Det innebär att det finns möjlighet 
att lämna synpunkter på detaljplanen vid två tillfällen, samråd och granskning, innan 
detaljplanen antas. Samrådet, som sker nu, är första tillfället att lämna synpunkter.

Samrådstiden var till den 13 december 2020 men förlängd svarstid har begärts och 
erhållits till efter miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 27 januari 
2021.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse. Förslag till yttrande. Samråd för detaljplan för Dannemannen 

33, 36 och 37, Eslövs kommun
 Kart- och bygglovsavdelningens yttrande över detaljplan för Dannemannen 33, 

36 och 37 i Eslöv
 Miljöavdelningens yttrande över detaljplan för Dannemannen 33, 36 och 37
 Gata, trafik och parks yttrande över detaljplan för Dannemannen 33, 36 och 37
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut. Underrättelse om samråd gällande 

detaljplan för Dannemannen 33, 36 och 37 i Eslöv, Eslövs kommun.
 Trafikutredning. Underrättelse om samråd gällande detaljplan för Dannemannen 

33, 36 och 37 i Eslöv, Eslövs kommun.
 Planbeskrivning. Underrättelse om samråd gällande detaljplan för Dannemannen 

33, 36 och 37 i Eslöv, Eslövs kommun.
 Planbestämmelser. Underrättelse om samråd gällande detaljplan för 

Dannemannen 33, 36 och 37 i Eslöv, Eslövs kommun.
 Skyfallsanalys. Underrättelse om samråd gällande detaljplan för Dannemannen 

33, 36 och 37 i Eslöv, Eslövs kommun.
 Trafikbullerutredning. Underrättelse om samråd gällande detaljplan för 

Dannemannen 33, 36 och 37 i Eslöv, Eslövs kommun.

18 ( 48 )



Sammanträdesprotokoll
2021-01-27

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beredning
Miljö och Samhällsbyggnads synpunkter på detaljplanen i korthet, respektive 
avdelnings yttrande bifogas i sin helhet.

Plankartan visar en ny struktur med nya gator och ny parkmark på tidigare 
kvartersmark. Den nya gatustrukturen bör ha ett allmänt intresse och utredas vidare, 
se yttrande från Gata, Trafik och Park.

Nya vägnamn och kvartersnamn behöver tas fram, se yttrande från kart- och 
bygglovsavdelningen.

Plankartan bör förtydligas i ett område vid ny gata där två motstridiga bestämmelser 
gäller samt i den östra delen där utfarter från Dannemannen 34 behöver säkras. 
Ledningsrätter finns inom områden avsedda för bebyggelse. Plankartan bör 
kompletteras med en planbestämmelse om att byggnader ska uppföras i radonskyddat 
utförande, se yttrande från kart- och bygglovsavdelningen.

Ny parkmark skapas i planområdets västra kant. Det föreslagna svackdiket som 
planeras här krävs för att minska översvämningsrisken men kommer att ta hela 
parkmarken i anspråk. Det innebär stora svårigheter att bevara och utveckla de träd 
som finns här idag. Ytan behöver breddas och befintliga träd mätas in, bedömas och 
inarbetas i förslaget. Svackdiket behöver säkras med bestämmelse i plankartan. Även 
dagvatten från tillkommande hårdgjorda ytor inom planområdet behöver fördröjas. 
Grönyta som tas i anspråk för exploatering bör kompenseras genom att kvalitén på 
kvarvarande och nya grönytor inom området ökas. Se yttrande från Gata, Trafik och 
Park, miljöavdelningen och kart- och bygglovsavdelningen.

Placering av planerad förskola behöver förtydligas. Tillräcklig friyta och utemiljö 
behövs. Se yttrande från miljöavdelningen och kart- och bygglovsavdelningen.

Plankartans kvartersindelning och planbeskrivningens situationsplaner 
överensstämmer inte med det förslag till bebyggelse som finns i Bilaga 1-3. 
Planhandlingarna utgår från olika förutsättningar och behöver samordnas. Nuvarande 
bullersiffror ger en missvisande bild jämfört med planförslaget. Se yttrande från 
Gata, Trafik och Park, miljöavdelningen och kart- och bygglovsavdelningen.
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Beslut
- Lämna förvaltningens förslag till yttrande som sitt och översända till 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott - För beslut
Staben

Paragrafen är justerad
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§ 7 MOS.2020.1047

Remittering av förslag till Sjö- och vattendragsplan för Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
Inom projektet ”Eslövs vatten” arbetar Eslövs kommun och VA SYD med att ta fram 
gemensamma planer på vattenområdet. Arbetet görs för att säkra en hållbar VA-
planering, arbeta med dagvatten och översvämningar samt arbeta för god status i 
sjöar och vattendrag i kommunen. De fem planer som ingår i Eslövs vatten är:

- Vattenförsörjningsplan - Plan för att skydda vattenresurser för framtiden och 
säkerställa vattenförsörjningen på lång sikt för Eslövsborna.
- VA-utbyggnadsplan - Plan för kommunens skyldighet att bygga ut vatten och 
avlopp.
- Sjö- och vattendragsplan - Plan för att uppnå god ekologisk status i kommunens 
sjöar och vattendrag.
- Dagvattenplan och översvämningsplan - Plan för att hantera dagvatten vid 
förtätning och exploatering i befintlig bebyggelse samt för att hantera 
översvämningsrisker vid höga vattenflöden och extremregn.
- Nödvattenplan – Plan för att säkerställa rutiner för vattenförsörjning i olika typer av 
nödlägen när ordinarie vattenförsörjning är utslagen.

Eslövs vatten har sin utgångspunkt i kommunens översiktsplan där vattenfrågorna 
lyfts fram som ett viktigt område. Översiktsplanen betonar vikten av att Eslövs 
kommun i samarbete med VA SYD tar ett samlat grepp om vattenfrågorna.
Vikten av ett samlat grepp finns också med i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 
där en av åtgärderna är att ”Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och 
avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) fick information om genomförandet av 
Eslövs vatten den 12 februari 2019 och KSAU beslutade att lägga informationen till 
handlingarna. Kommunstyrelsen är beställare av Eslövs vatten. Miljö och 
Samhällsbyggnad har tagit fram Sjö- och vattendragsplanen för att den faller under 
det naturvårds- och miljöstrategiska arbete som miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för enligt nämndens reglemente (§2 punkt 1 och 
2).

Planerna inom Eslövs vatten ska fungera som stöd till kommunens nämnder och 
förvaltningar, fungera som underlag för kommunens översiktsplan samt utgöra stöd 
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för att nå internationella, nationella och lokala miljömål. Alla planer innehåller en 
nulägesstatus för respektive delområde samt förslag på åtgärder och/eller förslag på 
rutiner för hantering av olika situationer. Alla planer inom Eslövs vatten ska 
uppdateras varje ny mandatperiod.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse. Remittering av förslag till Sjö- och vattendragsplan för Eslövs 

kommun
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 16, 2020 Information - Eslövs vatten, 

gemensamt projekt med VA-Syd
 Projektplan gällande Eslövs vatten - Sjö- och vattendragsplan
 Förslag till Sjö- och vattendragsplan för Eslövs kommun

Beredning
Inom ramen för arbetet med Eslövs vatten har Miljöavdelningen, tillsammans med 
representanter för andra förvaltningar och VA SYD tagit fram förslag till Sjö- och 
vattendragsplan för Eslövs kommun. Sjö- och vattendragsplanen är en nulägesanalys 
av ytvattensituationen i Eslövs kommun beträffande bland annat miljöpåverkan, 
naturvärden, miljömål, miljöövervakning och dikningsföretag. Det har tidigare gjorts 
olika inventeringar och sammanställningar på området och i denna plan 
sammanställs, analyseras och aktualiseras situationen med den information som finns 
tillgänglig idag. Ingen ny information har tagits fram inom ramen för arbetet med 
Sjö- och vattendragsplanen. Planen avslutas med förslag på åtgärder som kan göras 
för att förbättra statusen i sjöar och vattendrag i kommunen.
Sjö- och vattendragsplanen är helt i linje med Eslövs kommuns vision om att Eslövs 
kommun ska vara en hållbar kommun som ska vara Skånes bästa kommun att bo och 
verka i 2025”. Planens genomförande kommer även bidra till att uppnå målen i 
kommunens politiskt antagna handlingsprogram 2019-2022 där det bland annat 
fastställs att långsiktig miljömässig hållbarhet ska prioriteras och ett aktivt 
miljömålsarbete ska fortsätta. Vidare bidrar planens genomförande till att uppnå de 
nationella miljömålen, miljökvalitetsnormerna inom arbetet med Vattendirektivet, 
kommunens skyldigheter enligt Barnkonventionen samt vissa av målen i Agenda 
2030.

Förslaget till Sjö- och vattendragsplan föreslås nu skickas på remiss till bland annat 
nämnder, vattenråd, grannkommuner, föreningar och organisationer samt göras 
tillgänglig på kommunens hemsida för synpunkter från allmänheten. Under 
remisstiden önskas svar på bland annat:
- Ger planen en tydlig och rättvisande bild av nuläget i sjöar och vattendrag i 
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kommunen?
- Vilka åtgärder behöver kommunen fokusera på för att förbättra statusen i sjöar och 
vattendrag i kommunen
- Saknas det någon information i planen?

Sändlista remissinstanser:
Nämnder
• Kommunstyrelsen
• Kultur- och fritidsnämnden,
• Servicenämnden,

Myndigheter
• Länsstyrelsen i Skåne län, skane@lansstyrelsen.se
• Hörby kommun, kommunen@horby.se
• Höörs kommun, kommun@hoor.se
• Klippans kommun, kommun@klippan.se
• Kävlinge kommun, kontakt@kavlinge.se
• Lunds kommun, kommunen@lund.se
• Sjöbo kommun, stadsbyggnad@sjobo.se
• Svalövs kommun, info@svalov.se
• Landskrona kommun, kommun@landskrona.se

Föreningar och organisationer
• Eslövsbyggdens naturskyddsförening, arne.olsson@naturokultur.se
• LRF:s kommungrupp Eslöv, nils.frank@remmarlov.se
• Skåne-Blekinge Jordägarförening, sbj@jordagarna.se

Vattenråd
• Kävlingeåns vattenråd, christian.magyaralsterberg@lund.se
• Saxån-Braåns vattenråd, therese.ehrnsten@landskrona.se
• Ringsjöns vattenråd, richard.nilsson@hoor.de
• Rönneå vattenråd. carl-gunnar.thosteman@klippan.se

Synpunkter på förslaget ska lämnas till Miljöavdelningen, helst via e-post 
(miljo@eslov.se) senast 30 april 2021. Efter remisstiden ska inkomna synpunkter 
behandlas och eventuellt arbetas in i planen. När det är klart kommer den reviderade 
planen åter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för godkännande och för 
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vidarebefordran till kommunfullmäktige med förslag att anta Sjö- och 
vattendragsplanen för Eslövs kommun.

Yrkanden
Janet Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med en ändring i förslaget 
till Sjö- och vattendragsplan, att man under rubriken "Reduktionsfiske i Ringsjön" tar 
bort punkt 2-5 av förslag på åtgärder, för fortsatt diskussion i Ringsjöns vattenråd.  

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Janet Anderssons (S) yrkande och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag och Janet Anderssons (S) 
ändring av förslag till åtgärder.

Beslut
- Att sända Förslag till Sjö- och vattendragsplan för Eslövs kommun på remiss till 
nämnder, föreningar, organisationer enligt sändlista för att lämna synpunkter senast 
30 april 2021, samt
- Att göra förslaget tillgängligt på kommunens hemsida med möjlighet för 
allmänheten att lämna synpunkter.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Övriga instanser sändlistan för remissinstanser

Paragrafen är justerad
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§ 8 MOS.2020.0661

Remittering av förslag till lekplatsplan 

Ärendebeskrivning 
Uppväxtmiljön och möjligheten till lek är en viktig del i barns utveckling och 
lekplatser är därmed ett samhällsintresse. I översiktsplanen för Eslöv 2035, antagen i 
kommunfullmäktige 2018 konstateras att kommunens lekplatser, skolgårdar och 
parker idag inte tillgodoser barns behov av lek och rörelse. Utifrån denna bakgrund 
samt för att få ett bättre budgetplaneringsunderlag har avdelningen för gata, trafik 
och park initierat arbetet med att ta fram ett förslag till en lekplatsplan som omfattar 
åtgärder för lekplatser placerade på den allmänna platsmarken, som en del i arbetet 
med att förbättra kommuninvånarnas uppväxtmiljö.

Med lekplatsplanen ges en överblick över information relaterat till barn och 
lekplatser, läget i kommunen idag och hur arbetet med lekplatser ska fortgå i en 
strategisk riktning. För att inhämta synpunkter på förslaget till lekplatsplan bör den 
skickas ut på remiss.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse. Förslag till lekplatsplan
 Remissversion med tillhörande bilagor Lekplatsplan – Målsättning och 

utvecklingsplan för lekplatser på allmän platsmark i Eslövs kommun
 Bilaga 1, kartmaterial. Förslag till lekplatsplan
 Bilaga 2. Samtal med barn och enkät. Förslag till lekplatsplan
 Bilaga 3. Analys av Eslöv kommuns lekplatser
 Översiktsplan för Eslöv 2035

Beredning
En lekplatsplan är ett verktyg för att kunna arbeta strategiskt och göra grundade 
prioriteringar i arbetet med de kommunala lekplatserna utifrån vision, mål och 
utvecklingsplan. Visionen för lekplatserna sammanfattas på följande sätt;
”Eslöv kommuns lekplatser ska aktivera och locka barn i alla åldrar till utevistelse. I 
alla tätorter ska barnen ha en bra och omhändertagen lekplats nära sig och inslag på 
lekplatserna ska vara anpassade till personer med olika förmågor. Visionen är att 
lekplatserna både ska vara platser för lek, avkoppling och möten. I kommunen som 
helhet ska lekplatserna ha ett varierande innehåll och utformas utifrån 
medborgardialog och aktuell forskning. Visionen är att arbeta med lekplatserna 
utifrån ett strategiskt tänk där både barns behov och driftaspekter beaktas.”
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Närmare en fjärdedel av invånarna i Eslövs kommun är under 18 år och för dessa 
behövs utemiljöer som ger lekglädje. Lekplatser bör finnas nära barnen i kommunen 
för att stimulera dem till lek, rörelse och utevistelse i vardagen. Lekplatsplanen ger 
en överblick över information relaterat till barn och lekplatser, läget i kommunen 
idag och hur arbetet med lekplatser ska fortgå i en strategisk riktning.

Det finns förnärvarande 33 st kommunala lekplatser av olika kvalité på allmän 
platsmark. I arbetet med framtagandet av lekplatsplanen har samtliga av kommunens 
lekplatser besökts och analyserats, hänsyn har tagits till aktuell forskning inom 
området, samtal med barn har genomförts med platsbesök på fem av kommunens 
förskolor, en öppen enkät för att inhämta information från allmänheten samt 
kartanalyser. Planen ger förslag på att de kommunala lekplatserna ska utökas till 39 
st och de befintliga lekplatserna ska rustas upp i enlighet med planen. Förhoppningen 
är att lekplatsplanen långsiktigt ska vägleda i det fortsatta arbetet med lekplatser på 
avdelningen för gata, trafik och park och kontinuerligt kunna användas som ett 
underlag till budget.

Arbetet med framtagande av en lekplatsplan för lekplatser på den allmänna 
platsmarken har pågått under år 2020. Arbetet har genomförts med hjälp av 
projektanställning, som finansierats genom vakant tjänst. Fortsatt arbete med 
upprustning av befintliga lekplatser och anläggandet av nya lekplatser kommer att 
genomföras inom ramarna för investeringsbudgeten.

Innan planen kan antas bör den gå ut på remiss till kommunstyrelsen, kommunens 
nämnder och funktionshinderrådet. Syftet är att säkerställa att kommunens lekplatser 
håller en hög standard och kvalitet samt har ett stort lekvärde i framtiden. 
Förvaltningen önskar synpunkter på förslaget till lekplatsplan för att kunna arbeta in 
detta i den plan som senare ska antas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka ut ”Remissversion med 
tillhörande bilagor: Lekplatsplan – Målsättning och utvecklingsplan för lekplatser på 
allmän platsmark i Eslövs kommun” till kommunstyrelsen, kommunens nämnder och 
funktionshinderrådet för yttrande. Yttrandena ska vara inkomna till förvaltningen 
senast den 30 april 2021.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Barn- och familjenämnden
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden
Funktionshinderrådet

Paragrafen är justerad
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§ 9 MOS.2021.0022

Åtgärder för att underlätta för näringslivets utsatta branscher under 
pandemin 

Ärendebeskrivning 
Pandemin har drabbat restaurangerna i Eslöv hårt och förvaltningen har utrett om 
åtgärden om avgiftsfri uteservering på offentlig plats kan underlätta för näringslivet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse. Åtgärder för att underlätta för näringslivets utsatta branscher 

under pandemin

Beredning
Enligt riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun är uteserveringar tillåtna under 
perioden 1 april till 30 september. Under vinterhalvåret kan tillstånd ges till mindre 
uteserveringar i form av ett fåtal bord och stolar. Möbleringen ska vara av sådan 
karaktär att den ska tas bort om den inte används dagligen. Uteserveringen får inte 
heller utgöra hinder vid snöröjning. Polistillstånd behövs.

Enligt taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats (antagen av 
kommunfullmäktige den 14 december 2009, § 114, att gälla från och med den 1 
januari 2020) är avgiften för uteserveringar 50 kr/m²/månad. Beräknad intäktsförlust 
om samma ytor som under 2020 tas i anspråk för perioden 1 april till 30 september 
2021 (6 månader) kommer att vara cirka 53 000 kronor. Om uteserveringarna söker 
för samma ytor för perioden 1 januari till 31 december 2021 skulle intäktsförlusten 
bli cirka 106 000 kronor.

Enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning som är antagen 
den 9 december 2020, punkt 2.5, kan avvikelse från taxa som avser nämndens 
ansvarsområde göras på delegation, men föreslås nu att beslutas av nämnden.

Förvaltningen anser att dessa åtgärder bör göras.

Beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillåta uteserveringar på offentlig 
plats under hela 2021.
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om avvikelse från taxa och avgift 
gällande uteserveringar (50 kr/m²/månad) innebärande att någon avgift för offentlig 
plats inte ska tas ut för 2021.
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Beslutet skickas till 
Avdelningen för gata, trafik och park

Paragrafen är justerad

29 ( 48 )



Sammanträdesprotokoll
2021-01-27

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 11

Borttagen på grund av personuppgifter. 

Paragrafen är justerad
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§ 12

Borttagen på grund av personuppgifter. 

Paragrafen är justerad
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§ 13

Borttagen på grund av personuppgifter. 

Paragrafen är justerad
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§ 15

Borttagen på grund av personuppgifter. 

Paragrafen är justerad
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§ 16

Borttagen på grund av personuppgifter. 

Paragrafen är justerad
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§ 17 MOS.2020.0008

Redovisning av delegeringsbeslut för kart- och bygglovsavdelningen 
och miljöavdelningen för december 2020 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Beslut
- Redovisningen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§ 18

Redovisning av delegeringsbeslut för december 2020 i Platina 

MOS.2020.0023-173 Grävtillstånd G2020:39. Grävning i offentlig platsmark, 
Kraftringen Service AB. Grävning för byte av elskåp på flera 
adresser, Eslöv, 2020-04-27--2020-09-30

MOS.2020.0029-185 Grävtillstånd, T2020:195 Trafikanordningsplan. Telarco 
AB. Byte av befintliga kabelskåp, Eslöv 5221, 2020-12-07--
2021-01-31

MOS.2020.1033-4 Delegeringsbeslut. Parkeringstillstånd

MOS.2020.0971-5 Delegeringsbeslut. Parkeringstillstånd

MOS.2020.0029-186 Grävtillstånd, T2020:196 Trafikanordningsplan. 
Sydbeläggningar AB. Underhållsbeläggningar, Sallerupsvägen, 
2020-12-07--2020-12-22

MOS.2020.0029-187 Grävtillstånd, T2020:197 Trafikanordningsplan. 
Sydbeläggningar AB. Riva upp plattor och ersätta med asfalt, 
Spolegatan, 2020-12-07--2020-12-22

MOS.2020.1134-2 Delegeringsbeslut. Ianspråktagande av offentlig platsmark, 
Skånetrafiken. Filminspelning, Storgatan i Eslöv, 2020-12-08 
(EA A686.882/2020)

MOS.2020.0023-174 Grävtillstånd, G2020:177. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för läcka på ledningen, Kungsgatan 3C, 
Marieholm, 2020-10-28--2020-10-28

MOS.2020.0023-175 Grävtillstånd, G2020:20. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för vattenläcka, Sockenvägen 19 i Eslöv, 
2020-02-06--2020-02-06

MOS.2020.0023-176 Grävtillstånd, G2020:24. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för ventiler som gick sönder när vi hade 
läckan, Klövervägen, 2020-02-12--2020-02-13
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MOS.2020.0023-177 Grävtillstånd, G2020:28. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för ventil sönder, Östergatan, 2020-02-19--
2020-02-19

MOS.2020.0023-178 Grävtillstånd, G2020:53. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för vattenläcka inne i huset, Hemvägen 5 i 
Löberöd, 2020-03-24--2020-03-24

MOS.2020.0023-179 Grävtillstånd, G2020:72. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för avloppsras vid nerstigningsbrunn, 
Köpmansgatan 8 i Eslöv, 2020-05-04--2020-05-29

MOS.2020.0023-180 Grävtillstånd, G2020:75. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för akut vattenläcka, Sockenvägen 6 i Eslöv, 
2020-05-15--2020-05-15

MOS.2020.0023-181 Grävtillstånd, G2020:96. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för akut ras i nedstigningsbrunn, Gröna torg 
5 i Eslöv, 2020-06-08--2020-06-09

MOS.2020.0023-182 Grävtillstånd, G2020:98. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för inställning av ventil, Bomvägen 2 i 
Kungshult, 2020-06-11--2020-06-12

MOS.2020.0023-183 Grävtillstånd, G2020:117. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för ventilbyte, Egnahemsvägen 12 i 
Marieholm, 2020-07-06--2020-07-09

MOS.2020.0023-184 Grävtillstånd, G2020:132. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för dexel är sönder, Vikhemsvägen 2 i Eslöv, 
2020-09-08--2020-09-08

MOS.2020.0023-185 Grävtillstånd, G2020:140. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för dexel är sönder, Kvarngränd 2 i Eslöv, 
2020-09-15--2020-09-15

MOS.2020.0023-186 Grävtillstånd, G2020:186. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för läcka på ventil, Bruksgatan 18 i Eslöv, 
2020-11-24--2020-11-27
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MOS.2020.0023-187 Grävtillstånd, G2020:191. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för läcka på ledningen, Klövervägen 37 i 
Eslöv, 2020-12-01--2020-12-02

MOS.2020.1141-2 Delegeringsbeslut. Parkeringstillstånd

MOS.2020.0023-188 Grävtillstånd, G2020:193. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för läcka på ventil, Plogvägen 8 i Eslöv, 
2020-12-03--2020-12-04

MOS.2020.0023-189 Grävtillstånd, G2020:195. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för att utföra miljöprovtagning 
Edelbergsparken, Sallerupsvägen 1, 2020-12-09--2021-01-08

MOS.2020.0023-190 Grävtillstånd, G2020:65. Grävning i offentlig platsmark, 
Kraftringen Service AB. Grävning för byte av kabelskåp K1753, 
Rårödsvägen 12 i Eslöv, 2020-05-11--2020-05-13

MOS.2020.0023-191 Grävtillstånd, G2020:39. Grävning i offentlig platsmark, 
Kraftringen Service AB. Grävning för byte av elskåp till nya på 
samma plats, Flera adresser i Eslöv, 2020-04-27--2021-02-12

MOS.2020.0023-192 Grävtillstånd, G2020:197. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för läcka på ventil, Blåklintsvägen 1 i Eslöv, 
2020-12-16--2020-12-23

MOS.2020.1147-2 Delegeringsbeslut. Ianspråktagande av offentlig platsmark, 
Veidekke Entreprenad AB. Byggetablering, Sallerupsvägens 
parkering, Eslöv, 2021-01-025--2021-03-31 (MV 
A696.541/2020)

MOS.2020.0023-193 Grävtillstånd G2020:19. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för att anlägga en ny vatteninmatning till 
Eslövs centralort, 2020-05-04--2021-03-31

MOS.2020.0023-194 Grävtillstånd G2020:198. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för VSV ur funktion, Äsevägen, Eslöv, 2020-
12--2020-12-23
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MOS.2020.0023-195 Grävtillstånd G2020:199. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för garnityret är söndrigt, Allmogevägen 19, 
Eslöv, 2020-12-21--2020-12-30

MOS.2020.0023-196 Grävtillstånd G2020:200. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för bytta VAV, Repslagaregatan, Löberöd, 
2020-12-21--2020-12-23

MOS.2020.1129-4 Delegeringsbeslut. Parkeringstillstånd

MOS.2020.0023-197 Grävtillstånd G2020:189. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för anläggning av ny huvudinmatning för 
vatten till Eslövs centralort, 2020-12-15--2021-003-31

MOS.2020.0209-11 Delegeringsbeslut. Avvikelse från taxa och avgift angående 
ianspråktagande av offentlig platsmark, Matkonsultskåne, Boms 
glassbar. Glasskiosk, Malmgatan Eslöv, 20-04-01--20-09-01 
(LB A091.889/20202)

MOS.2020.1153-2 Delegeringsbeslut. Ianspråktagande av offentlig platsmark, 
Älmby Entreprenad AB. Inhägnat arbetsområde, Badhusparken i 
Eslöv, 2020-12-13--2021-04-30 (DM A699.603/2020)

MOS.2020.1153-3 Delegeringsbeslut. Avvikelse från taxan angående 
ianspråktagande av offentlig platsmark, Älmby Entreprenad AB. 
Inhägnat arbetsområde, Badhusparken i Eslöv, 2020-12-13--
2021-04-30 (DM A699.603/2020)

MOS.2020.0919-2 Delegeringsbeslut. Förlängning, lokala trafikföreskrifter om 
förbud mot trafik med fordon på del av Bastugatan i Eslöv, 
2020-09-30--2020-11-30 (1285 2020:137)

MOS.2020.1160-1 Delegeringsbeslut. Anställande av förvaltningsekonom vid 
Miljö och Samhällsbyggnad.

MOS.2020.1161-1 Delegeringsbeslut. Anställande av karttekniker vid Miljö och 
Samhällsbyggnad.

MOS.2020.0029-188 Grävtillstånd, T2020:189 Trafikanordningsplan. Smurfit 
Kappa Sverige AB. Lasta av vagnar utanför fabrik med 
flaggvakter, Bruksgatan, 2021-01-01--2021-12-31
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MOS.2020.0023-198 Grävtillstånd, G2020:49. Grävning i offentlig platsmark, 
Transtema Network Services AB. Grävning för akut kabelfel 
tele, Lundavägen 27 i Eslöv, 2020-03-23--2020-03-31

MOS.2020.0023-199 Grävtillstånd, G2020:176. Grävning i offentlig platsmark, 
Transtema Network Services AB. Grävning för anslutning av 
fiber till Kv Slaktaren, Norregatan 7A i Eslöv, 2021-01-11-
2021-01-26

MOS.2020.1163-1 Delegeringsbeslut. Lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna 
eller parkera fordon på del av Kanalgatan i Eslöv, 2020-12-17--
2020-12-18 (1285 2020:177)

MOS.2020.0023-200 Grävtillstånd G2020:202. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning angående garnityr skadat och däxel, 
Kolonivägen 8, Eslöv, 2020-12-21--2021-01-15

MOS.2020.0029-189 Grävtillstånd T2020:202 Trafikanordningsplan, VA Syd. 
Byte av VAV, Repslagaregatan/Grönalundsvägen, Eslöv, 2020-
12-17--2020-12-18

MOS.2020.0029-190 Grävtillstånd T2020:201 Trafikanordningsplan, 
Anticimex AB. Intermittent arbete på väg, 2021-01-01--2021-
12-31

MOS.2020.1170-2 Delegeringsbeslut. Parkeringstillstånd

MOS.2020.0023-201 Grävtillstånd G2020:198. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning angående VSV ur funktionen, Äsevägen 14 
Eslöv, 2020-12-16--2020-12-30

MOS.2020.0029-191 Grävtillstånd T2020:199 Trafikanordningsplan, Älmby 
Entreprenad. Arbete för ombyggnad VA, Östergatan, Storgatan, 
Bastugatan, Eslöv, 2021-01-08--2021-03-25

MOS.2020.0029-192 Grävtillstånd T2020:200, Trafikanordningsplan, ATA 
Hills&Smith AB. Ledningsarbete på Sallerupsvägen mellan 
Mossavägen och Trehäradsvägen, Eslöv, 2021-01-11--2021-01-
29
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MOS.2020.0023-202 Grävtillstånd G2020:204. Grävning i offentlig platsmark, 
Kraftringen Fiber AB. Grävning för fiber, Tiondevägen 8, 
Eslöv, 2020-10-27--2020-11-19

MOS.2020.0023-203 Grävtillstånd G2020:203. Grävning i offentlig platsmark, 
Älmby Entreprenad AB. Grävning för kabelschakt och VA 
schakt, Västergatan, Östergatan, Eslöv, 2021-01-07--2021-04-29

MOS.2020.1016-2 Delegeringsbeslut. Ianspråktagande av offentlig platsmark, 
Matkonsult Skåne, Boms glassbar. Glasskiosk, Stora torg, 2021-
03-25--2026-10-02 (HC A396.665/2020)

MOS.2020.0023-204 Grävtillstånd G2020:158. Grävning i offentlig platsmark, 
Nordion Energi AB. Grävning för akut framtagning av 
överasfalterad markavstängningsventil, Vasagatan 6, Eslöv, 
2020-09-21--2020-10-16

MOS.2020.0023-205 Grävtillstånd G2020:207. Grävning i offentlig platsmark, 
Kraftringen Fiber AB. Grävning för fiberanslutning, Halabacken 
38, Eslöv, 2020-10-27--2020-11-19

MOS.2020.0023-206 Grävtillstånd G2020:206. Grävning i offentlig platsmark, 
Kraftringen Fiber AB. Grävning för fiberanslutning, 
Hantverkarevägen 12, Eslöv, 2020-10-01--2020-10-09

MOS.2020.0023-207 Grävtillstånd G2020:205. Grävning i offentlig platsmark, 
Kraftringen Fiber AB. Grävning för fiberanslutning, Sassels väg 
6, Eslöv, 2020-10-26--2020-11-17

MOS.2020.0023-208 Grävtillstånd G2020:197. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för läcka på ventil, Blåklintsvägen 1, Eslöv, 
2020-12-16--2021-01-07

MOS.2020.0023-209 Grävtillstånd G2020:199. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för garnityret är söndrigt, Allmogevägen 19, 
Eslöv, 2020-12-21--2021-01-07

MOS.2020.0023-210 Grävtillstånd G2020:198. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för VSV ur funktion, Äsevägen 14, Eslöv, 
2020-12-16--2021-01-07
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MOS.2020.0023-211 Grävtillstånd G2020:200. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för byte VAV, Repslagaregatan, Löberöd, 
2020-12-21--2021-01-07

MOS.2020.0029-193 Grävtillstånd T2020:203 Trafikanordningsplan, ATA 
Hills & Smith AB. Ledningsarbete etapp 2, Sallerupsvägen 
mellan Mossavägen och Trehäradsvägen, Eslöv, 2021-02-15--
2021-03-12

MOS.2018.0310-37 Förlängning av avtal tjänster. Upphandling för tjänster för 
vinterväghållning

MOS.2020.0023-212 Grävtillstånd G2020:209. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för vattenläcka, Hallabacken 44, Eslöv, 
2020-12-18--2021-01-18

MOS.2020.1183-2 Delegeringsbeslut. Ianspråktagande av offentlig platsmark, GBJ 
Construction AB. Byggskylt, Föreningstorget, Eslöv, 2020-12-
03--2021-06-30 (SK A689.054/2020)

MOS.2020.0023-213 Grävtillstånd G2020:208. Grävning i offentlig platsmark, 
Transtema Network Services. Grävning för anslutning av fiber, 
Traktorvägen 1A, Eslöv. 2021-01-11--2021-02-05

MOS.2020.1184-2 Delegeringsbeslut. Parkeringstillstånd

MOS.2020.0023-214 Grävtillstånd G2020:210. Grävning i offentlig platsmark, 
Kraftringen Fiber AB. Grävning för anslutning av fiber, 
Rågslingan 39, 2020-10-30--2020-12-31

MOS.2020.0167-6 Beslut om förordnande av förvaltningschef på Miljö och 
Samhällsbyggnad

MOS.2020.0129-12 Utseende av beslutsattestant vid Miljö och Samhällsbyggnad.

MOS.2020.0743-2 Anställande av projektledare vid Miljö och Samhällsbyggnad

MOS.2020.0084-5 Anställande av entreprenadledare vid Gata, Trafik och Park.

MOS.2018.0310-38 Förlängning av avtal tjänster. Upphandling för tjänster för 
vinterväghållning
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MOS.2018.0310-39 Förlängning av avtal tjänster. Upphandling för tjänster för 
vinterväghållning

MOS.2018.0310-40 Förlängning av avtal tjänster. Upphandling för tjänster för 
vinterväghållning

MOS.2018.0310-42 Förlängning av avtal tjänster. Upphandling för tjänster för 
vinterväghållning

MOS.2020.1206-1 Delegeringsbeslut. Lokala trafikföreskrifter om förbud mot 
trafik med fordon på del av Sallerupsvägen i Eslöv, 2021-02-15-
-2021-03-12 (1285 2020:181)

MOS.2020.1207-1 Delegeringsbeslut. Lokala trafikföreskrifter om förbud mot 
trafik med fordon på del av Sallerupsvägen i Eslöv, 2021-01-11-
-2021-01-29 (1285 2020:182)

MOS.2020.1208-1 Delegeringsbeslut. Lokala trafikföreskrifter om förbud mot 
trafik med fordon i korsning mellan Storgatan, Östergatan och 
Bastugatan, 2021-03-08--2021-03-25 (1285 2020:187)

MOS.2020.1209-1 Delegeringsbeslut. Lokala trafikföreskrifter om förbud mot 
trafik med fordon på del av Östergatan i Eslöv, 2021-03-01--
2021-03-07 (1285 2020:186)

MOS.2020.1210-1 Delegeringsbeslut. Lokala trafikföreskrifter om förbud mot 
trafik med fordon på del av Östergatan i Eslöv, 2021-02-01--
2021-02-21 (1285 2020:185)

MOS.2020.1211-1 Delegeringsbeslut. Lokala trafikföreskrifter om förbud mot 
trafik med fordon på del av Storgatan i Eslöv, 2021-01-11--
2021-01-31 (1285 2020:183)

MOS.2020.1212-1 Delegeringsbeslut.Lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik 
med fordon på del av Storgatan i Eslöv, 2021-02-22--2021-02-
28 (1285 2020:184)

MOS.2020.0029-194 Grävtillstånd T2020:204 Trafikanordningsplan, 
Transtema Network Services. Maskingrävning, 5 draggropar i 
GC-väg och grönyta, Traktorvägen 1 i Eslöv, 2021-01-11--
2021-02-05
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MOS.2020.1216-1 Delegeringsbeslut. Anställande av bygglovsassistent vid kart- 
och bygglovsavdelningen.

MOS.2020.1201-2 Delegeringsbeslut. Parkeringstillstånd

MOS.2020.1197-2 Delegeringsbeslut.  Ianspråktagande av offentlig platsmark, 
AutoMat Franchise AB angående obemannad livsmedelsbutik, 
parkeringen mitt i Flyinge, Eslöv, 2021-01-01--2022-12-31 (MV 
A516.083/2020)

MOS.2020.1169-1 Delegeringsbeslut. Flyttning av fordon, båtsläp , från Äspinge 
Vikedals gård i Hurva

MOS.2021.0040-1 Delegeringsbeslut. Anställande av bygglovsassistent vid Miljö 
och Samhällsbyggnad.

MOS.2020.1082-1 Upphandling av Teknisk mätutrustning.

MOS.2020.1082-3 Upphandling av Teknisk mätutrustning.

MOS.2021.0029-1 Delegeringsbeslut. Lokala trafikföreskrifter om bärighetsklass 1 
på vissa vägar i Gryby industriområde i Eslöv, 2021-01-12 
(1285 2020:178)

MOS.2021.0035-1 Delegeringsbeslut. Lokala trafikföreskrifter om förbud mot 
trafik med fordon i korsning mellan Storgatan, Östergatan och 
Bastugatan 2021-03-08--2021-03-25 (1285 2020:187)

MOS.2021.0034-1 Delegeringsbeslut. Lokala trafikföreskrifter om förbud mot 
trafik med fordon på del av Östergatan i Eslöv, 2021-03-01--
2021-03-07 (1285 2020:186)

MOS.2021.0033-1 Delegeringsbeslut. Lokala trafikföreskrifter om förbud mot 
trafik med fordon på del av Östergatan i Eslöv, 2021-02-01--
2021-02-21 (1285 2020:185)

MOS.2021.0032-1 Delegeringsbeslut. Lokala trafikföreskrifter om förbud mot 
trafik med fordon på del av Storgatan i Eslöv, 2021-02-22--
2021-02-28 (1285 2020:184)
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MOS.2021.0031-1 Delegeringsbeslut. Lokala trafikföreskrifter om förbud mot 
trafik med fordon på del av Storgatan i Eslöv, 2021-01-11--
2021-01-31 (1285 2020:183)

MOS.2021.0030-1 Delegeringsbeslut. Lokala trafikföreskrifter om om 
bärighetsklass 1 på vissa vägar inom Berga industriområde i 
Eslöv, 2021-01-12 (1285 2020:179)

MOS.2019.0217-3 Delegeringsbeslut. Parkeringstillstånd

MOS.2020.1202-1 Förvaltningschefens beslut om vidaredelegering.

Beslut
- Redovisningen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

45 ( 48 )



Sammanträdesprotokoll
2021-01-27

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 19 MOS.2021.0003

Anmälningar från kart- och bygglovsavdelningen och miljöavdelningen 
2021 

Beslutsunderlag
 Sammanställning av anmälningar till nämnden 2021 Utskick
 Nr.1 Överklagande av Bygg.2020.325
 Nr.2 Beslut från Länsstyrelsen.Bygg.2020.42
 Nr.3 Beslut från Länsstyrelsen.Bygg.2020.267
 Nr.4 Överklagande av Bygg.2020.371
 Nr.5 Överklagande av Bygg.2020.347
 Nr.6 Beslut från länsstyrelsen.Bygg.2020.325 (bygglov)
 Nr.7 Beslut från länsstyrelsen.Bygg.2020.325 (startbesked)
 Nr.8 Beslut från Länsstyrelsen.Bygg.2020.243
 Nr.9 Beslut från Länsstyrelsen.Bygg.2020.371
 Nr.10 Beslut från Länsstyrelsen.Bygg.2020.321
 Nr.11 Beslut från Mark- och Miljödomstolen.Tillsyn.2016.122
 Mark_ och miljödomstolens dom rörande tillsyn enligt miljöbalken på fastigheten 

Harlösa 19_59, Mi 2019_717
 Länsstyrelsens beslut rörande överklagande av beslut om förbud att utföra 

kemisk bekämpning på vägområde i Harlösa, Mi 2020-566
 Länsstyrelsens beslut rörande överklagande av beslut om att inte ingripa på 

Vapendragaren 2, Mi 2019-608
 Länsstyrelsens beslut rörande ansökan om dispens från biotopskydd. Mi 2020-

1517
 Länsstyrelsens beslut om statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet 

Blommor och bin i Eslöv, Mi 2020_1485
 Länsstyrelsens beslut om arkeologisk undersökning, Östra Gårdstånga 17_1, Mi 

2020_
 Länsstyrelsens beslut om slutligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet 

Framtagande av naturvårdspolicy och uppdatering av naturvårdsprogram, Mi 
2015_1103

 Länsstyrelsen beslut rörande överklagande av beslut att inte ingripa på 
fastigheten Lammet 10, Mi 2020_889

 Dispens från biotopskyddsbestämmelserna samt tillstånd enligt förordnandet om 
landskapsbildsskydd för avverkning av alléträd samt nedtagning av alléträd till 
högstubbar längs statliga vägar i Skåne lä

Beslut
- Redovisningen läggs till handlingarna.
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Paragrafen är justerad
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§ 20

Anmälningar för kännedom för december 2020 

MOS.2020.1118-1 Kommunstyrelsens beslut 2020-11-30, § 109. Upphävande av 
budget- och redovisningsreglementet och principer för 
resultatreglering

MOS.2020.1047-2 Projektplan gällande Eslövs vatten - Sjö- och vattendragsplan

MOS.2020.1151-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-12-01, § 160 
Positivt planbesked för detaljplan för fastigheterna Sebran 34 
och 35, i Eslöv, Eslövs kommun.

MOS.2020.0015-6 Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14, § 127. Svar på motion 
från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) samt Mauricio 
Sanchez (V) förlängning av regionbuss 108 till Eslöv med 
utökad turtäthet.

MOS.2019.0442-6 Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14, § 126. Svar på motion 
från Lars Ahlfors (MP) - om att ta tillvara slyresurser i 
kommunen.

MOS.2020.0795-9 Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14, § 115. Antagande av 
Budget 2021 samt flerårsplan 2022-2024 inkl investerings- och 
exploateringsbudget samt beslut om låneförpliktelser och 
nyupplåningsram för 202

MOS.2020.0795-10 Budget 2021 samt flerårsplan 2022-2024 inklusive investerings- 
och exploateringsbudget samt beslut om låneförpliktelser och 
nyupplåningsram för 2021.

MOS.2020.0762-5 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens årsagenda för 2021

Beslut
- Redovisningen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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