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§ 21

Övriga närvarande under informationsmötet 

Nedanstående ersättare 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 Abramsson (C)

Paragrafen är justerad
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§ 22

Val av protokollsjusterare 

Beslut
Sofia Hagerin (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll den 2 mars 
2021.

Paragrafen är justerad
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§ 23

Ändring av föredragningslistan 

Ärendebeskrivning 
Ärende 12, Information om Kart- och bygglovsavdelningens verksamhetsplan för 
2021 flyttas till sammanträdet i mars 2021.

Beslut
- Föredragningslistan godkänns med ändringen att ärendet 12, Information om Kart- 
och bygglovsavdelningens verksamhetsplan för 2021 flyttas till sammanträdet i mars 
2021.

Paragrafen är justerad
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§ 24 MOS.2021.0107

Initiativärende om att uppdatera utredning om hundrastgårdar 

Ärendebeskrivning 
Dennis Larsen (SD) har lämnat in ett initiativärende om att uppdatera utredningen 
om hundrastgårdar.

Miljö och Samhällsbyggnad gjorde en utredning om hundrastgårdar i Eslövs 
kommun under 2015 där man redovisar aktuell lagstiftning, kostnader och 
placeringar både i Eslövs tätort och i byarna. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade den 9 december 2015 § 126 att godkänna utredningen och att den skulle 
ligga till grund för budgetarbetet 2017 och framåt. 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021 § 14 att avslå en motion från 
Madeleine Atlas (C) om inrättande av hundrastgård. Kommunfullmäktige beslutade 
också att uppmana miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att beakta redan fattade 
beslut och att utredningen ska beaktas i förvaltningens interna budgetarbete.

Sverigedemokraterna skriver i sitt initiativärende att utredningen behöver uppdateras 
inför budgetarbetet 2022 och att folkhälsoaspekten ska belysas. Det kan också 
behöva göras justeringar av placeringar med hänsyn till utbyggnad av bostäder i en 
del områden. Även lagstiftningen och kostnaderna behöver uppdateras.

Beslutsunderlag
 Initiativärende från Sverigedemokraterna om att uppdatera utredning om 

hundrastgårdar

Beredning
Yrkanden
Jan-Åke Larsson (S) yrkar avslag till initiativärendet med hänvisning till att beslut 
togs av kommunfullmäktige 2015. Det fortsatta arbetet ska beaktas i budgetarbetet 
2022.

Dennis Larsen (SD) yrkar bifall till initiativärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Jan-Åke Larssons (S) yrkande om att avslå initiativärendet.
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Beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå Dennis Larsens (SD) 
initiativärende om att uppdatera utredning om hundrastgårdar.

Reservationer
Dennis Larsen (SD) och Kent Björk (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till 
Sverigedemokraterna

Paragrafen är justerad
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§ 25 MOS.2021.0043

Årsbokslut 2020 

Ärendebeskrivning 
Bokslut för 2020 har upprättats för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Resultatet 
för 2020 är +5,4 miljoner kronor. Av nämndens investeringsmedel har 75,3 miljoner 
kronor av budgeterade 101,8 miljoner kronor nyttjats. Det föreslås att nämnden ska 
begära överföring av 10,9 miljoner kronor avseende påbörjade men ej avslutade 
investeringsprojekt.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse. Årsbokslut 2020, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 Årsbokslut 2020 kort version
 Årsbokslut 2020 nämndsversion
 Slutredovisning av investeringar
 Överföring av investeringsmedel

Beredning
Bokslutet har tagits fram tillsammans med avdelningarna inom Miljö och 
Samhällsbyggnad och följer riktlinjerna från ekonomiavdelningen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås begära överföring av 
investeringsmedel från 2020 till 2021 avseende investeringsprojekt som har påbörjats 
men som ännu inte är slutförda. Uppgifterna återfinns i bilagan ”Överföring av 
investeringsmedel”. För projekten Kanalgatan (Bryggaregatan-Trollsjögatan), 
Slånbacksvägen och GC-väg Stabbarp-Öslöv begärs inga medel bli överförda 
eftersom att kommunfullmäktige i budget 2021 beslutat om en ny kf-ram och en ny 
tidplan där hela budgeten för dessa projekt ligger budgeterat under år 2021 och 
framåt. GIS-systemet har inte kunnat genomföras under året och upphandling 
planeras under 2021.

Slutredovisning av investeringsprojekt har tagits fram för de investeringar som har 
årsanslag samt för investeringsprojekten Trähäradsvägen etapp 3-4, Trehäradsvägen 
etapp 5/GC-väg Solvägen, GC-väg Kvantum-Ystadsvägen, Mur stationen, Belysning 
Gya och större broåtgärder

9 ( 30 )



Sammanträdesprotokoll
2021-02-24

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
- Årsbokslutet för 2020 godkänns.
- Begär överföring av investeringsmedel med 10,9 miljoner kronor.
- Slutredovisning av investeringsprojekten nedan godkänns:

-        Årsanslag:

o   Beläggning

o   Belysning

o   Dagvattenåtgärder

o   Grönområden Eslövs tätort

o   Grönområden byarna

o   Gång- och cykelvägnät Eslövs tätort

o   Lekplatser

o   Om-/nybyggnad gatuanläggningar

o   Omläggning gator, trottoarer i samband med ledningsägares arbeten

o   Trafiksäkerhetsåtgärder inkl tillgänglighet

o   Åtgärder övriga orter

-        Övriga projekt

o   Trehäradsvägen etapp 3-4

o   Trehäradsvägen etapp 5/GC-väg Solvägen

o   Östergatan etapp 4

o   GC-väg Kvantum-Ystadsvägen

o   Mur stationen

o   Belysning Gya

o   Större broåtgärder

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 26 MOS.2020.0853

Uppföljning av intern kontroll 2020 

Ärendebeskrivning 
Planen för Miljö och Samhällsbyggnads internkontroll antogs den 12 februari 2020 
(Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-12, §22, dnr 2020.0078). En 
uppföljning av denna internkontroll genomfördes i september 2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse. Uppföljning av internkontroll för Miljö och Samhällsbyggnad 

2020
 Uppföljning av intern kontroll 2020 Bilaga 1 AVSTÄMNING INTERN 

KONTROLL 2020
 Uppföljning av intern kontroll 2020. Bilaga 2 Fakturagranskning 2020
 Uppföljning av intern kontroll 2020. Bilaga 3 Fakturahantering 2020

Beredning
Den antagna internkontrollplanen baseras på en bruttolista som omfattar samtliga 
punkter som kan ingå i den interna kontrollen av verksamheten. Dessa punkter 
presenteras för nämndens presidium och ett urval görs sedan om vilka punkter som 
ska ingå i den årliga interna kontrollen av verksamheten.

Bruttolistan för den interna kontrollen är omfattande. Parallellt med uppföljningen av 
den interna kontrollen har ett arbete inletts med att begränsa antalet punkter som bör 
omfattas av den interna kontrollen för att enbart ha med punkter i denna kontroll som 
är vitala för verksamheten att följa upp. Avsikten är också att undvika att det i 
internkontrollplanen finns med sådana punkter som följs upp på annat sätt t ex i form 
av nyckeltal för verksamheten.

I det bifogade dokumentet finns uppföljning av respektive internkontrollpunkt. I en 
del fall har inte uppföljningen kunnat genomföras, t ex inplanerade ”case-
diskussioner” avseende mutor. Dessa diskussioner skulle genomföras på det s k 
”info-kaffet” som följer efter varje nämndssammanträdet. Orsaken att så inte har 
kunnat ske beror på att info-kaffet har i huvudsak behövt genomföras via Skype p g a 
den pågående pandemin.

Beslut
- Uppföljningen av intern kontroll för 2020 godkänns.
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Beslutet skickas till 
Staben
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 27 MOS.2020.1053

Plan för intern kontroll 2021 

Ärendebeskrivning 
Plan för intern kontroll 2021 är framtagen och presenterad och avstämd med miljö 
och samhällsbyggnadsnämndens presidium.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse. Plan för internkontroll 2021
 Plan för intern kontroll 2021 (NÄMNDSVERSION)

Beredning
Tidigare år har den antagna internkontrollen baserats på en omfattande bruttolista. 
Under verksamhetsåret 2020 har Miljö och Samhällsbyggnad arbetet med att 
begränsa antalet punkter för att öka fokus på de mest vitala punkterna för 
verksamheten. Parallellt med detta arbete har det gjorts en övergripande revision av 
den interna kontrollen.

Som omnämnes i uppföljningen av den interna kontrollen som redovisades för 
nämnden under hösten 2020 så har även målsättningen varit att de kontrollpunkter 
som finns med i annan typ av uppföljning som t ex måluppföljningen inte ska finnas 
med i den interna kontrollen.

Inför internkontrollplanen för verksamhetsåret 2022 kommer förutom resultatet från 
revisionen kommer det också finnas redovisat hur och vara annan typ av uppföljning 
av Miljö och Samhällsbyggnads verksamhet sker för att öka transparensen och 
minska dubbelarbetet. Detta avser uppsatta mål, verksamhetsmått etc för att undvika 
dubbelredovisning.

Beslut
- Plan för intern kontroll 2021 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Staben

Paragrafen är justerad
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§ 28 MOS.2021.0082

Information om ombyggnation av Slånbacksvägen i Eslöv 

Ärendebeskrivning 
Ärendet tas upp som information till nämnden för kännedom om pågående 
byggprojekt.

Projektet är initierat av Va Syd och framtagande av förfrågningsunderlag har gjorts i 
samarbete med avdelningen för gata- trafik och park. Va Syd kommer att hantera 
upphandlingen av entreprenaden.

Va Syd ska byta ut sitt kombinerade system längs Slånbacksvägen och del av 
Sturegatan i Eslöv. I samband med detta är det lämpligt att åtgärda synpunkter på 
framkomlighet från MERAB och anpassa gestaltningen i enlighet med ”Program för 
offentlig miljö”.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse. Information om ombyggnation av Slånbacksvägen i Eslöv
 Bilaga till Slånbacksvägen
 Program för offentlig miljö

Beredning
Va Syd har ett ”kombinerat system” på flera platser i Eslövs kommun. I ett 
kombinerat system så samlas både dagvatten (regnvatten) och spillvatten upp i 
samma ledningar. Detta leder till problem vid stora regnmängder då reningsverken 
inte har kapacitet att rena sådana stora mängder vatten.

Längs Slånbacksvägen och Sturegatan (framtill korsningen med Fäladsvägen) har 
dessutom fastighetsägare sitt dagvatten kopplat till den kombinerade ledningen.
Se bild 1 i bilagan för orienteringskarta.

Va Syd har därför beslutat att byta ut den kombinerade ledningen på denna sträcka 
och ersätta den med en ledning för spillvatten och en ledning för dagvatten 
(duplikatsystem). Detta innebär att fastighetsägarna kan välja mellan att betala en 
avgift för att få leda bort sitt dagvatten via ledning eller att själva ta hand om sitt 
dagvatten.

MERAB har kommit med synpunkter på framkomligheten längs Slånbacksvägen. 
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Idag har gatan smala gångbanor på båda sidor om gatan och körbanan är väldigt 
smal. Gångbanorna är cirka 1m breda och körbanan 5 m. Detta innebär att MERAB 
inte kan ta sig fram på Slånbacksvägen om det finns parkerade bilar. Även boende 
har utryckt svårigheter att ta sig fram om det finns parkerade bilar på gatan.

”Program för offentlig miljö” behandlar kulturmiljön i bland annat Eslövs tätort. Den 
belyser vikten av att ta tillvara på de karaktärsgivande element som ger 
upplevelsevärde till tätorten. Ett sådant element är grustrottoarerna som finns i 
bostadsområdet Backarna. Trottoarerna längs Slånbacksvägen och del av Sturegatan 
har idag betongplattor av olika slag och beläggningen är inte enhetlig.

Den nya gestaltningen har tagit hänsyn till framkomlighetsproblemen på 
Slånbacksvägen och återställer den ursprungliga kulturmiljön. Längs Slånbacksvägen 
kommer det anläggas en grusad gångbana på den norra sidan så att körbanan 
breddas. Längs Sturegatan kommer det att anläggas grusade gångbanor på vardera 
sidan av gatan. Den gatan är betydligt bredare än Slånbacksvägen.
Se bild 2 i bilagan för sektion av Slånbacksvägen.
Se bild 3 i bilagan för sektion av Sturegatan.

Befintliga belysningsstolpar är i dåligt skick och kommer att bytas ut. I korsningen 
mellan Sturegatan och Fäladsvägen kommer en raingarden att anläggas för att ta 
hand om dagvatten. Raingarden är en planteringsyta vars syfte är att ta hand om 
dagvatten lokalt istället för att belasta ledningssystemet. Det kommer även bli ett 
vackert inslag i gatumiljön.

Va Syd och avdelningen för gata- trafik och park kommer tillsammans att informera 
boende både inför byggstart och under entreprenadtiden.

Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§ 29 MOS.2021.0024

Information om åtgärdsvalsstudie för väg 23 mellan E22 och Tjörnarp 

Ärendebeskrivning 
Under slutet av 1990-talet gjordes utredningar av det framtida vägsystemet kring 
Höör och Ringsjöarna. Flera alternativa vägsystem utvärderades och ett beslut 
fattades 1999 om inriktning för fortsatt arbete med planläggning. För några år sedan 
gjordes en åtgärdsvalsstudie, vilken hade som ansats i att utgå från det gamla 
inriktningsbeslutet. Under 2019 beslutade Trafikverket att avbryta den då pågående 
planläggningsprocessen för väg 13 och 23 förbi Höör, eftersom förutsättningar som 
låg till grund för tidigare beslut hade ändrats. Det fanns behov av ytterligare 
fördjupade utredningar och analyser inför ett beslut om lokalisering.

Av den anledningen genomförs nu en ny åtgärdsvalsstudie som ska vara 
förutsättningslös, men relevant information från tidigare studier ska nyttjas. Oavsett 
vad som konstaterats i tidigare utredningar ska en problembild tas fram och brister 
verifieras. Utifrån fastställd problembild och projektspecifika mål ska alternativa 
åtgärder prövas enligt fyrstegsprincipen. Särskilt fokus ska läggas på utvecklingen av 
befintlig infrastruktur.  

Arbetet med den nya åtgärdsvalsstudien startade i mars månad 2020, där 
Trafikverket är sammankallande. Medverkande är bland annat Höörs kommun, 
Eslövs kommun, Hörby kommun, Hässleholms kommun, Region Skåne, 
Skånetrafiken och Länsstyrelsen Skåne. Åtgärdsvalsstudiens syfte är att beskriva väg 
23 funktion och brister samt formulera problembild och målbild. Därefter ska 
alternativa åtgärder prövas och nyttor, kostnader, effekter och konsekvenser 
beskrivas för alternativa åtgärdspaket. Studien ska sedan utgöra beslutsunderlag till 
den regionala planen, för Höörs kommun och för lokalisering av nya stambanan 
Hässleholm-Lund. En lokaliseringsutredning av nya stambanan sker parallellt och är 
en del i framtagandet av en ny järnvägsplan. De båda utredningarna samordnas och 
utbyte av information sker kontinuerligt.

Enligt uppsatt tidplan ska åtgärdsvalsstudien för väg 23 vara klar i januari 2022. 
Under sommar och höst 2020 har arbetsgruppen arbetat med att förstå situationen, 
vilket innebär att problematisera brister på väg 23 mellan väg E22 och Tjörnarp. 
Denna sträcka utgör avgränsningsområdet, se bilaga Geografiskt område, men 
influensområdet är betydligt större. Arbetsgruppen har tillsammans gått igenom 
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vägens funktion, trafikflöden och hastighet, resvanor, trafiksäkerhet och utformning, 
godstrafik, gång- och cykel, kollektivtrafik, natur- och kulturvärden samt kommande 
utveckling.

Utifrån detta har en problembeskrivning tagits fram och samtidigt har gruppen 
arbetat med målbilden för åtgärdsvalsstudien, se bilagorna Problembeskrivning för 
väg 23 samt Målbild för väg 23. Förankring av problembeskrivning samt målbild 
sker nu i respektive organisation, så att politiken kan följa arbetet. Beslut kring 
åtgärdsvalsstudien fattar Trafikverket i samråd med arbetsgruppen, men 
övergripande synpunkter på problembeskrivning samt målbild kan lämnas i samband 
med detta informationstillfälle. Därefter fortsätter arbetet med att pröva tänkbara 
lösningar och åtgärder. I bifogade bilagor finns den slutgiltiga problembeskrivningen 
samt målbilden för åtgärdsvalsstudien.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse. Information om åtgärdsvalsstudie för väg 23 mellan E22 och 

Tjörnarp
 Bilaga Geografiskt område
 Bilaga Problembeskrivning för väg 23
 Bilaga Målbild för väg 23

Beredning
Under slutet av 1990-talet gjordes utredningar av det framtida vägsystemet kring 
Höör och Ringsjöarna. Flera alternativa vägsystem utvärderades och ett beslut 
fattades 1999 om inriktning för fortsatt arbete med planläggning. För några år sedan 
gjordes en åtgärdsvalsstudie, vilken hade som ansats i att utgå från det gamla 
inriktningsbeslutet. Under 2019 beslutade Trafikverket att avbryta den då pågående 
planläggningsprocessen för väg 13 och 23 förbi Höör, eftersom förutsättningar som 
låg till grund för tidigare beslut hade ändrats. Det fanns behov av ytterligare 
fördjupade utredningar och analyser inför ett beslut om lokalisering.

Av den anledningen genomförs nu en ny åtgärdsvalsstudie som ska vara 
förutsättningslös, men relevant information från tidigare studier ska nyttjas. Oavsett 
vad som konstaterats i tidigare utredningar ska en problembild tas fram och brister 
verifieras. Utifrån fastställd problembild och projektspecifika mål ska alternativa 
åtgärder prövas enligt fyrstegsprincipen. Särskilt fokus ska läggas på utvecklingen av 
befintlig infrastruktur.  

Arbetet med den nya åtgärdsvalsstudien startade i mars månad 2020, där 
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Trafikverket är sammankallande. Medverkande är bland annat Höörs kommun, 
Eslövs kommun, Hörby kommun, Hässleholms kommun, Region Skåne, 
Skånetrafiken och Länsstyrelsen Skåne. Åtgärdsvalsstudiens syfte är att beskriva väg 
23 funktion och brister samt formulera problembild och målbild. Därefter ska 
alternativa åtgärder prövas och nyttor, kostnader, effekter och konsekvenser 
beskrivas för alternativa åtgärdspaket. Studien ska sedan utgöra beslutsunderlag till 
den regionala planen, för Höörs kommun och för lokalisering av nya stambanan 
Hässleholm-Lund. En lokaliseringsutredning av nya stambanan sker parallellt och är 
en del i framtagandet av en ny järnvägsplan. De båda utredningarna samordnas och 
utbyte av information sker kontinuerligt.

Enligt uppsatt tidplan ska åtgärdsvalsstudien för väg 23 vara klar i januari 2022. 
Under sommar och höst 2020 har arbetsgruppen arbetat med att förstå situationen, 
vilket innebär att problematisera brister på väg 23 mellan väg E22 och Tjörnarp. 
Denna sträcka utgör avgränsningsområdet, se bilaga Geografiskt område, men 
influensområdet är betydligt större. Arbetsgruppen har tillsammans gått igenom 
vägens funktion, trafikflöden och hastighet, resvanor, trafiksäkerhet och utformning, 
godstrafik, gång- och cykel, kollektivtrafik, natur- och kulturvärden samt kommande 
utveckling.

Utifrån detta har en problembeskrivning tagits fram och samtidigt har gruppen 
arbetat med målbilden för åtgärdsvalsstudien, se bilagorna Problembeskrivning för 
väg 23 samt Målbild för väg 23. Förankring av problembeskrivning samt målbild 
sker nu i respektive organisation, så att politiken kan följa arbetet. Beslut kring 
åtgärdsvalsstudien fattar Trafikverket i samråd med arbetsgruppen, men 
övergripande synpunkter på problembeskrivning samt målbild kan lämnas i samband 
med detta informationstillfälle. Därefter fortsätter arbetet med att pröva tänkbara 
lösningar och åtgärder. I bifogade bilagor finns den slutgiltiga problembeskrivningen 
samt målbilden för åtgärdsvalsstudien.

Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§ 30

Borttagen på grund av personuppgifter. 

Paragrafen är justerad
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§ 31

Information - Bygglov för nybyggnad av förskola på fastigheten NÄRKE 
1, Lapplandsvägen 9, Eslöv BYGG.2020.396 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden informeras om en ansökan om bygglov för 
förskola på fastigheten Närke 1. Ärendet är inte komplett vid nämndens 
sammanträde därför får nämnden information om ärendet vid dags sammanträde för 
att ordföranden sedan ska fatta ett ordförandebeslut.

Beslutsunderlag
 Bygglov för nybyggnad av förskola på fastigheten NÄRKE 1, Lapplandsvägen 9, 

Eslöv

Beslut
- Nämnden överlämnar till ordföranden att ta ett ordförandebeslut om att bevilja 
bygglov för förskola på fastigheten Närke 1.

Beslutet skickas till
Kart- och bygglovsavdelningen

Paragrafen är justerad
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§ 32

Information om Avdelningen för gata, trafik och parks verksamhetsplan 
för 2021 

Ärendebeskrivning 
Magnus Hall, enhetschef för Avdelningen gata, trafik och park informerade nämnden 
om vilka investeringsprojekt som är igång bland annat Stora torg och byggnation av 
lekplats på Sextorpsvägen. Upphandling pågår av Slånbacksvägen tillsammans med 
VA Syd. Förstudier och projektering pågår i projekten Kanalgatan, Stadsparken, 
samt lekplats i Stehag.

Nämnden fick även information om vilken status gång- och 
cykelvägarna, tillsammans med Trafikverket, har. Exploateringprojekt som pågår är 
anläggning av kv Gåsen, projektering av Långåkra, förstudie på föreningstorget, samt 
planering för landsbygdsmedel.

När det gäller Stora torg pågår arbete med relining av spillvattenledning 
och läggning av vattenledningar.

Driftenheten informerade nämnden om att Trollsjön har varit öppen för 
skridskoåkning under februari 2021. Profilentreprenaden är tilldelad Green 
Landscaping Skåne AB. Avdelningen har inlett ett projekt med Visit mittskåne om 
vandringsleder. Större kabelfel på Södergatan samt separering av 
belysningsanläggningar tillsammans med Trafikverket i Löberöd. Framtagande av 
nya ordningsföreskrifter gällande torghandel, regelverk för foodtrucks samt taxa för 
offentlig plats. Nämnden fick också information om vilka handläggningstider 
avdelningen har på ärende inom grävtillstånd och trafikanordningsplaner med mera.

Nämnden fick slutligen en beskrivning hur verksamhetsplanering för 2021 
har arbetats fram.   

Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§ 33

GIS-information 

Ärendebeskrivning 
Susanne Hultman, GIS samordnare och Maria Archila Bustos GIS-ingenjör 
informerade nämnden om GIS arbetet och vad som är på gång just nu. Man 
har börjat använda sig av laserskanning som kan använda sig av för att skapa och 
ajourhålla 3D byggnader, sikt- och skugganalyser och visualisering och 
medborgardialog. Man har hjälpt till i arbetet med den fördjupande översiktsplanen 
för östra Eslöv genom att bland annat leverera geodata till konsulter och i september 
2020 publicerade GIS en berättelsekarta där även synpunkter kunde tas in. 

Nämnden fick även information om upphandlingen av GIS-plattform och 
tidsplaneringen för detta. 

 

Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§ 34 MOS.2021.0002

Redovisning av delegeringsbeslut för kart- och bygglovsavdelningen 
och miljöavdelningen 2021 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§ 35 MOS.2021.0003

Anmälningar från kart- och bygglovsavdelningen och miljöavdelningen 
2021 

Beslutsunderlag
 Sammanställning av anmälningar till nämnden februari 2021
 Nr.1 Beslut från Mark- och miljööverdomstolen.Bygg.2019.100
 Nr.2 Beslut från Länsstyrelsen.Bygg.2017.348
 Nr.3 Överklagande av BYGG.2020.459
 Nr.4 Beslut från Mark- och miljööverdomstolen.Tillsyn.2016.114
 Nr.5 Beslut från Länsstyrelsen.Bygg.2020.189
 Länsstyrelsens bekräftelse av anmälan om transport av farligt avfall, Mi 2020-65
 Länsstyrelsens beslut om tillstånd till ingrepp i eller invid fornlämning, Mi 2021-

33, händelse 2
 Länsstyrelsens beslut rörande överklagande av beslut enligt miljöbalken rörande 

föreläggande förenat med vite avseende bilskrotningsverksamhet, Städet 20, Mi 
2020-246

 Länsstyrelsens beslut rörande bidrag till utredning av förorenat område avseende 
f.d. Eslöv gasverk, Mi.2019-627

 Länsstyrelsens beslut om tillstånd till transport av farligt och icke farligt avfall, 
Mi.2021-108

 Länsstyrelsens beslut rörande samråd enligt miljöbalken för markkabel och 
transformatorstationer, Örtofta 21:1 - Ellinge 34:1, Mi.2021-76

 Länsstyrelsens beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom fastigheten 
Flyinge 13:3, Mi.2021-33, händelse 3

 Länsstyrelsens beslut rörande Tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt 
farliga kemiska produkter, Mi.2020-1519

Beslut
- Redovisningen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§ 36

Redovisning av delegeringsbeslut för Platina för januari 2021 

MOS.2020.0999-5 Ordförandebeslut. Svar på Infrastrukturdepartementets remiss 
gällande Boverkets rapport (2020:18) Konsekvenser av ändrade 
kravnivåer för laddinfrastruktur

MOS.2021.0004-6 Grävtillstånd G2020:176. Grävning i offentlig platsmark, 
Transtema Network Services. Grävning för fiberkabel till Kv 
Slaktaren på Norregatan 7, Eslöv, 2021-01-11--2021-03-30

MOS.2021.0004-7 Grävtillstånd G2021:1 Grävning i offentlig platsmark, Va Syd. 
Grävning för VA arbete, Villavägen 14D, Eslöv, 2021-01-11--
2021-01-27

MOS.2021.0005-2 Grävtillstånd T2021:3 Trafikanordningsplan, Ramudden AB. 
Lift arbete, åtgärder på gamla industribyggnader, Ystadsvägen 
1, Eslöv, 2021-01-25--2021-02-26

MOS.2021.0005-3 Grävtillstånd T2021:4 Trafikanordningsplan, CableQuick AB. 
Schakt för fiberanslutning, Transportvägen 20, Eslöv, 2021-02-
01--2021-03-12

MOS.2021.0004-8 Grävtillstånd G2021:9. Grävning i offentlig platsmark, VA Syd. 
Grävning för vattenläcka, Rolsbergavägen 17, Eslöv, 2021-01-
16--2021-01-19

MOS.2021.0053-1 Delegeringsbeslut. Lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna 
eller parkera fordon på del av Ystadsvägen i Eslöv, 2021-01-22-
-2021-02-26 (1285 2021:2)

MOS.2021.0054-1 Delegeringsbeslut. Lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats 
på del av Gasverksgatan i Eslöv, 2021-01-20 (1285 2021:3)

MOS.2020.1185-8 Delegeringsbeslut. Parkeringstillstånd

MOS.2021.0005-4 Grävtillstånd T2021:5 Trafikanordningsplan, Skanska Industrial 
Solutions AB. Generell Ta-plan för återställningsarbete av gata 
och GC efter grävningar, 2021-01-22--2021-12-31
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MOS.2021.0051-2 Delegeringsbeslut. Ianspråktagande av offentlig plats, Sydbab 
angående Lift, Ystadsvägen Eslöv, 2021-01-25--2021-02-26 
(HC A032.824/2021)

MOS.2021.0041-4 Delegeringsbeslut. Parkeringstillstånd

MOS.2021.0005-5 Grävtillstånd T2021:6 Trafikanordningsplan, Anläggning & 
Kabel Entreprenad i Malmö AB. Byggnation permanent 
nätstation laddning bussar, Verkstadsvägen 20,, 2021-02-01--
2021-03-14

MOS.2020.0023-215 Grävtillstånd, G2020:198. Grävning i offentlig platsmark, 
VA Syd. Grävning för VSV ur funktion, Äsevägen 14 i Eslöv, 
2020-12-16--2021-01-15

MOS.2020.0023-216 Grävtillstånd, G2020:17. Grävning i offentlig platsmark, 
Kraftringen Service AB. Grävning för problem med el-lev, 
Västergatan 19 i Eslöv, 2020-01-27--2020-01-29

MOS.2020.0023-217 Grävtillstånd, G2020:194. Grävning i offentlig platsmark, 
Kraftringen Service AB. Grävning för byte av serviskabel från 
kabelskåp till fasadskåp, Apoteksgatan 4 i Löberöd, 2020-12-10-
-2021-01-31

MOS.2021.0004-1 Grävtillstånd, G2021:1. Grävning i offentlig platsmark, VA Syd. 
Grävning för dagvattenservis måste ändras fel höjd, Villavägen 
14D i Eslöv, 2021-01-11--2021-01-22

MOS.2021.0004-3 Grävtillstånd, G2021:3. Grävning i offentlig platsmark, Fasab 
Mark AB. Grävning för Ny gata och VA, El, Gasverksgatan 24 
(Kv Gåsen), 2021-01-25--2021-06-30

MOS.2021.0004-4 Grävtillstånd, G2021:4. Grävning i offentlig platsmark, Saberg 
Bygg AB. Grävning för infästning av byggströmskabel, 
Fredsgatan och Tempelgatan, 2020-03-31--2021-12-31

MOS.2021.0010-2 Delegeringsbeslut. Parkeringstillstånd

MOS.2021.0014-2 Delegeringsbeslut. Parkeringstillstånd

MOS.2020.1217-4 Delegeringsbeslut. Parkeringstillstånd
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MOS.2021.0005-1 Grävtillstånd, T2021:1 Trafikanordningsplan. VA Syd. 
Dagservis, Villavägen 17B i Eslöv, 2021-01-11--2021-01-22

MOS.2021.0060-1 Anställande av livsmedelsinspektör vid Miljö och 
Samhällsbyggnad.

MOS.2021.0061-1 Delegeringsbeslut. Lokala trafikföreskrifter om upphörande av 
kommunens lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med 
fordon på Norregatan i Marieholm, 2021-01-22 (1285 2021:4)

MOS.2021.0004-9 Grävtillstånd, G2021:7. Grävning i offentlig platsmark, 
Kraftringen Service AB. Grävning för nyanslutning av ny kund 
på elnätet, Torparevägen 25 i Billinge, 2021-04-05--2021-07-31

MOS.2021.0005-6 Grävtillstånd, T2021:7 Trafikanordningsplan. Betonmast Malmö 
AB. Geoteknisk undersökning av marken, Föreningstorget, 
Eslöv, 2021-01-27--2021-01-29

MOS.2021.0005-7 Grävtillstånd, T2021:8 Trafikanordningsplan. VA Syd. Byte av 
VSV, Storgatan 38 A, 2021-02-15--2021-02-19

MOS.2021.0005-8 Grävtillstånd, T2021:9 Trafikanordningsplan. Annika 
Strömdahl. Byta inkommande vattenservis till fastigheten, 
Hundramannavägen 4, Eslöv, 2021-02-01--2021-02-03

MOS.2021.0005-9 Grävtillstånd, T2021:10 Trafikanordningsplan. ATA Hills & 
Smith AB. Ledningsarbete etapp 2 av 2 (fortsättning av 
T2020:200), Sallerupsvägen, 2021-01-29--2021-03-12

MOS.2020.0023-218 Grävtillstånd, G2020:67 Grävning i offentlig platsmark, 
Teleservice Bredband Fiberproduktion. Grävning för 
kabelskada, Trädgårdsgatan, 2020-05-07--2020-05-07

MOS.2021.0004-10 Grävtillstånd, G2021:6. Grävning i offentlig platsmark, Annika 
Strömdahl. Grävning för byte inkommande vattenledning till 
fastigheten, Hundramannavägen 4, Eslöv, 2021-01-25--2021-02-
05

MOS.2021.0004-11 Grävtillstånd, G2021:10. Grävning i offentlig platsmark, 
Betonmast Malmö AB. Grävning för geoteknisk undersökning, 
Föreningstorget i Eslöv, 2021-01-27--2021-01-29
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MOS.2021.0004-12 Grävtillstånd, G2021:11. Grävning i offentlig platsmark, 
Transtema AB. Grävning för anslutning fiber åt Etac, Per 
Håkanssons väg 36 i Eslöv, 2021-01-21--2021-01-21

MOS.2021.0004-13 Grävtillstånd, G2021:12. Grävning i offentlig platsmark, 
Kraftringen Fiber AB. Grävning för ny anslutning, 
Vattentornsgatan 4 i Eslöv, 2021-02-01--2021-02-26

MOS.2021.0004-14 Grävtillstånd, G2021:13. Grävning i offentlig platsmark, VA 
Syd. Grävning för garnityr ur funktion måste bytas, Storgatan 
38A, Eslöv, 2021-02-15--2021-02-19

MOS.2021.0064-1 Delegeringsbeslut. lokala trafikföreskrifter om förbud att 
parkera fordon på del av Föreningstorgets parkering, 2021-01-
26--2021-01-29 (1285 2021:5)

MOS.2021.0065-1 Delegeringsbeslut. Lokala trafikföreskrifter om förbud mot 
trafik med fordon på del av Sallerupsvägen i Eslöv, 2021-01-29-
-2021-03-12 (1285 2021:6)

MOS.2021.0066-1 Delegeringsbeslut. Lokala trafikföreskrifter om förbud mot 
trafik med fordon på del av Storgatan i Eslöv, 2021-02-15--
2021-02-19 (1285 2021:7)

MOS.2021.0004-2 Grävtillstånd G2021:2. Grävning i offentlig platsmark, 
Transtema Network Services AB. Grävning för akut kabelfel 
tele, Frostavägen 10, Eslöv, 2021-01-12--2021-01-22

MOS.2021.0004-5 Grävtillstånd G2021:5. Grävning i offentlig platsmark, Saberg 
Bygg AB. Grävning för dräneringsrör, Tempelgatan 3, 2020-03-
31--2021-12-31

MOS.2021.0004-15 Grävtillstånd, G2021:15. Grävning i offentlig platsmark, 
Kraftringen Fiber AB. Grävning för ny anslutning, 
Grävmaskinsvägen 7, Eslöv, 2021-02-02--2021-02-26

MOS.2021.0005-10 Grävtillstånd, T2021:12 Trafikanordningsplan. Lunds 
kommun/SF/Markentreprenad. Kabelarbete fiber, 
Grävmaskinsvägen, Eslöv, 2021-02-01--2021-02-26
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MOS.2021.0005-11 Grävtillstånd, T2021:13 Trafikanordningsplan. Lunds 
kommun/SF/Markentreprenad, Kabelarbete fiber, 
Vattentornsvägen 4, Eslöv, 2021-02-03--2021-02-26

MOS.2021.0069-2 Delegeringsbeslut. Parkeringstillstånd

MOS.2021.0071-1 Delegeringsbeslut. Lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats 
för lastning och lossning av gods på del av Kvarngatan i Eslöv, 
2021-01-29 (1285 2021:8)

MOS.2020.0023-219 Grävtillstånd, G2020:57. Grävning i offentlig platsmark, 
Kraftringen Service AB. Grävning för byte av elskåp till nya på 
samma plats, Eslöv, Marieholm, 2020-05-29--2021-03-31

MOS.2020.0023-220 Grävtillstånd, G2020:174. Grävning i offentlig platsmark, 
Kraftringen Service AB. Grävning för förstärkning av elnätet, 
matning till el bussar, Verkstadsvägen, 2020-11-09--2021-02-26

MOS.2021.0004-16 Grävtillstånd återkallad G2021:6. Grävning i offentlig 
platsmark, Annika Strömdahl. Grävning för byte inkommande 
vattenledning till fastigheten, Hundramannavägen 4, Eslöv, 
2021-01-25--2021-02-05

MOS.2021.0005-12 Trafikanordningsplan återkallad. Grävtillstånd, T2021:9 
Trafikanordningsplan. Annika Strömdahl. Byta inkommande 
vattenservis till fastigheten, Hundramannavägen 4, Eslöv, 2021-
02-01--2021-02-03

MOS.2021.0105-1 Anställande av projektledare vid Miljö och Samhällsbyggnad

Beslut
- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§ 37

Anmälningar för kännedom för januari 2021 

MOS.2020.0434-5 Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14, § 121. Antagande av 
Lokalförsörjningsplan 2021-2025

MOS.2020.0434-6 Antagande av Lokalförsörjningsplan 2021-2025

Beslut
- Redovisningen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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