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samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Christian Nilsson kl. 18:00-18:15  
  
Beslutande Bengt Andersson (M) (ordförande) 

Janet Andersson (S) (vice ordförande) 
Sofia Hagerin (C) (2:e vice ordförande) 
Jan-Åke Larsson (S) 
Håkan Bjelkengren (M) 
Samuel Estenlund (KD) 
Lilli Trpkoski (S) 
Dennis Larsen (SD) 
Miroslav Han (S) 
Anders Borgquist (C) 
Kent Björk (SD)  ersätter Göran Lindvall (SD) 

  
Övriga närvarande Dave Borg (Förvaltningschef) 

Christina Nilsson (Nämndsekreterare) 
  
Utses att justera Sofia Hagerin (C) 
  
Justeringens plats o tid Miljö och Samhällsbyggnad, 2021-05-31   
  
Protokollet omfattar §§85-89, §§95-98 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Christina Nilsson  

Ordförande          
 Bengt Andersson (M)  

 

Justerande   
  Sofia Hagerin (C)  
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Innehåll 
 

§85 Övriga närvarande under informationsmötet 

§86 Val av protokolljusterare 

§87 Vårprognos 2021 

§88 Yttrande över Samråd för detaljplan för del av fastigheten Örnen 4 med 
flera 

§89 Antagande av lekplatsplan för Eslövs kommun 

§95 Miniföreläsning om kontrollansvarigs roll och ansvar, med tyngdpunkt 
på ansvar 

§96 Information om - Drönarflygning för Miljö och Samhällsbyggnad 

§97 Information från Miljöavdelningen 

§98 Information från Avdelningen för gata, trafik och park 
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§ 85  

Övriga närvarande under informationsmötet  

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

John Fidler (L) 
Marija Dimovska (S) 
Oliver Hansen (M) 
Martin Andersson (S) 
Anna Osvaldsson (KD) 
Per Anders B Nilsson (V) 
Charlotte Abrahamsson (C) 

Paragrafen är justerad 
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§ 86  

Val av protokolljusterare  

Beslut 
Sofia Hagerin (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll den 31 maj 
2021. 

Paragrafen är justerad 
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§ 87    MOS.2021.0388 

Vårprognos 2021  

Ärendebeskrivning  
Vårprognos för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagits fram. 
Helårsprognosen visar på ett nollresultat. Prognosen är beräknad med att 
kompensation för kapitalkostnader erhålls enligt styrprinciperna samt att 
kompensationen för löneökning lämnas enligt faktisk uppräkning. Prognosen 
omfattar även att nämnden kompenseras för uteblivna intäkter för uteserveringar, 0,1 
mnkr. 
 
Investeringsprognosen visar på ett överskott med 7,9 mnkr. 
 
Hälsotalet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är 94,5 % för perioden januari 
till april 2021. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Vårprognos 2021 
 Vårprognos 2021 
 

Beredning 
Vårprognosen har tagits fram i samråd med avdelningarna på Miljö och 
Samhällsbyggnad. Anvisningarna från Kommunledningskontoret har följts. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
- Vårprognos 2021 godkänns 
- Begär kompensation för uteblivna intäkter med 0,1 mnkr 
- Begär kompensation för löneökning enligt årets utfall 
- Begär kompensation för årets kapitalkostnader enligt utfall, enligt styrprinciperna. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 88    MOS.2021.0298 

Yttrande över Samråd för detaljplan för del av fastigheten Örnen 4 med 
flera  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat den 23 mars 2021 § 34 att skicka ut 
detaljplan för fastigheten Falken 10 i Eslöv, Eslövs kommun, på samråd. 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder inom fastigheten Örnen 4. 
Processen sker med standard-förfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut 
på samråd, därefter granskning innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett 
utbyte av information och synpunkter för att utveckla detaljplaneförslaget. 
Samrådstiden är från den 31 mars 2021 till den 28 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Yttrande över Samråd för detaljplan för del av fastigheten 

Örnen 4 med flera 
 Kart- och bygglovsavdelningens yttrande. Samråd för detaljplan för del av 

fastigheten Örnen 4 med flera 
 Avdelningen för gata, trafik och parks yttrande. Samråd för detaljplan för del av 

fastigheten Örnen 4 med flera 
 Miljöavdelningens yttrande. Samråd för detaljplan för del av fastigheten Örnen 

med flera 
 Underrättelse om samråd detaljplan för del av fastigheten Örnen 4 med flera, 

Eslövs kommun, KS.2017.0241, 2021-03-31 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 34, 2021. Samråd för detaljplan för del 

av fastigheten Örnen 4 med flera 2021-03-23 
 Plankarta för Detaljplan för del av Örnen 4 m.fl., Eslövs kommun 2021-03-21 
 Planbeskrivning för detaljplan för del av Örnen 4 m.fl., Eslövs kommun, samråd 

2021-03-09 
 Undersökning om betydande miljöpåverkan. Del av Örnen 4, Eslöv. 2021-03-31 
 Östra delen av Örnen 4, Eslöv. Planerade bostäder. Riskanalys avseende farligt 

gods. 2021-03-31 
 Trafikbullerutredning till DP Örnen 4, Eslöv. 2021-03-31 
 

Beredning 
Respektive avdelning på Miljö och Samhällsbyggnad har yttrat sig i ärendet och 
dessa yttranden bifogas i sin helhet. 

Beslut 
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnar förvaltningens yttrande som sitt. 
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Paragrafen är justerad 
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§ 89    MOS.2020.0661 

Antagande av lekplatsplan för Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till lekplatsplan har varit ute på 
remiss med sista svarsdag den 30 april 2021. Samtliga remissinstanser har svarat med 
undantag för funktionshinderrådet som inte har några sammanträden på grund av 
pandemin. Mindre justeringar av lekplatsplanen har gjorts utifrån de remissvar som 
har kommit in. 
 
Lekplatsplanen omfattar lekplatser på allmän platsmark, vilket enligt reglementet 
faller under miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde och ansvar. 
Beslut om genomförande antas därmed av nämnden. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Antagande av Lekplatsplan för Eslövs kommun 
 Bemötande av yttranden gällande remitterad lekplatsplan 
 Förslag till Lekplatsplan Målsättning och utvecklingsplan för lekplatser på 

allmän platsmark i Eslövs kommun 
 Förslag till Lekplatsplan Bilaga 1 Kartmaterial 
 Förslag till Lekplatsplan Bilaga 2 Samtal med barn och enkät 
 Förslag till Lekplatsplan Bilaga 3 Analys av Eslövs kommun lekplatser 
 Barn- och familjenämndens beslut § 49, 2021 Yttrande över remiss om förslag 

till lekplatsplan för Eslövs kommun 
 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 27, 2021 Yttrande över 

förslag till  lekplatsplan för Eslövs kommun 
 Kommunstyrelsens § 91 yttrande över förslag till lekplatsplan 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 36 2021, Yttrande över förslag till 

lekplatsplan 
 Servicenämndens beslut § 60, 2021 Yttrande över remiss gällande förslag till 

lekplatsplan 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 48, 2021 Yttrande över lekplatsplan 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 8, 2021 Remittering av förslag 

till lekplatsplan 
 

Beredning 
Samtliga remissvar speglar en positiv syn på framtagandet av en lekplatsplan och 
några lyfter möjligheter till förbättring. Yttranden som kommit in bemöts i 
beslutsunderlaget ”Bemötande av inkomna synpunkter gällande remiss av 
lekplatsplan”. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar, enligt dess reglemente för 
förvaltning och verkställighet, avseende gator, vägar, trafik och parker där 
kommunen är huvudman. Avgränsningen för lekplatsplanen har således begränsats 
till nämndens ansvarsområde och har inte kartlagt eller gjort bedömning av 
lekmöjligheter på skolor eller privata fastigheter. Planen har inte en ambition att vara 
ett kommunövergripande dokument; lekplats strategi eller utemiljöstrategi. 
 
Ambitionsnivån i lekplatsplanen är en avvägning mellan tillgänglig tid och 
ekonomiska medel för dess genomförande inom avdelningen för gata, trafik och park 
inom befintliga budget. Planen kommer i huvudsak att ligga till grund för 
avdelningen för gata, trafik och parks långsiktiga åtgärd- och budgetplanering. Därav 
har det inte bedömts finnas något behov för någon beredning med 
förvaltningsövergripande process. 
 
När lekplatsplanen ska revideras bör synpunkter från remissinstanserna som i nuläget 
inte har kunnat beaktas tillgodoses. Dessutom bör lekplatsplanen göras om till en 
berättelsekarta på liknande sätt som för kommunens Naturmiljöprogram. 

Beslut 
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta ”Lekplatsplan – 
Målsättning och utvecklingsplan för lekplatser på allmän platsmark i Eslövs 
kommun” och dess tre bilagor att gälla från och med den 31 maj 2021. 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 95  

Miniföreläsning om kontrollansvarigs roll och ansvar, med tyngdpunkt 
på ansvar  

Ärendebeskrivning  
Ahmad Okal, utvecklingsansvarig/Bygglovshandläggare, informerade nämnden om 
ansvarsfördelningen mellan en kontrollansvarig och en byggherre och vad som 
händer om någon av dem inte uppfyller sitt uppdrag. Detta regleras i plan- och 
bygglagens (2010:900) 10 kapitel. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 96  

Information om - Drönarflygning för Miljö och Samhällsbyggnad  

Ärendebeskrivning  
Mattias Hyvönen, kart- och mättekniker och Maria Archila Bustos, GIS-ingenjör gav 
nämnden information om att lagstiftningen har ändrats för drönarflygning vilket gör 
att Miljö och Samhällsbyggnad avstår från att flyga med drönare. 

Nedanstående instanser är de som sätter reglerna för drönarflygning 
- EASA (European Union Aviation Safety Agency): EU 2019/947 och EU 2019/945 
gäller för alla UAS (unmanned aircraft systems) inom EU och är en risk-baserad 
regelverk 
Transportstyrelsen: Utfärdar tillstånd, registrerar drönaroperatör och ansvarar för 
kunskapstest under kategori Öppen i enlighet med EASAs regelverk 

- Försvarsdepartementet: Lag (2016:319) om skydd för geografisk information 
Lantmäteriet: Ansvarar för tillståndsgivning enligt 9 § punkt 2. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 97  

Information från Miljöavdelningen  

Ärendebeskrivning  
Erika Fjelkner, miljöchef informerade nämnden om arbetet på miljöavdelningen. 
Miljöavdelningen har implementerat ett nytt ärendehanteringssystem, Ecos 2, och har 
konverterat cirka 4000 ärende från det gamla systemet till Ecos 2. Det kvarstår 
fortfarande en del arbete innan systemet kan användas full ut. Den verksamhetsplan 
som är beslutat av nämnden styr prioriteringarna i tillsynsarbetet och en 
riskbedömning för tillsynsbesök är genomförd. 

Det pågår just nu två rekryteringar på avdelningen, en vikarierande miljöinspektör 
och en miljöinspektör med fokus på lantbruk. Nämnden fick information om vilka 
projekt som är igång och status på dessa. Nämnden fick även information om att 
Eslöv är nu en nästan helt fossilbränslefri kommun. 

Erika gick igenom statistik för vykorten som skickas ut och som är en uppföljning av 
tillgänglighet, handläggningstid och tydlighet i information. 

Nämnden fick slutligen information om vad som är på gång på avdelningen just 
nu och att länsstyrelsen har utfört en revision av livsmedelskontrollen och vilka 
rekommendationer som avdelningen fick. Man ska bland annat ta fram en 
åtgärdsplan som kommer upp till nämnden på sammanträdet i juni 2021. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 98  

Information från Avdelningen för gata, trafik och park  

Ärendebeskrivning  
Christel Wohlin, avdelningschef och Magnus Hall, enhetschef informerade nämnden 
om bland annat det övergripande arbetet på avdelningen och den cykelkampanj som 
man arbetar med. Nämnden fick även information om statusen på de större 
investeringarna och exploateringarna kopplat till investeringsbudgeten 2021, som är 
igång på avdelningen. 

Magnus Hall gick igenom vad som är på gång på driftenheten och gav nämnden en 
uppföljning av antalet ärenden till och med april 2021 och antal ärenden i 
felanmälningssystemet Infracontrol. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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