
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-08-18 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Emanuel Möller  kl. 18:00-19:10  
  
Beslutande David Westlund (S) (ordförande) 

Tony Ekblad (M) (vice ordförande) 
Jasmina Muric (C) (2:e vice ordförande) 
Amila Pasic (S) 
Marcus Quist (M) 
José Fleitas (V) 
Istvan Barborg (S) 
Dennis Larsen (SD) 
Peter Eberyd (C) 
Tommy Bengtsson (S) 
Kerstin Brink (SD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Lars Dreja (V) 
Nicklas Karlsson  (KD) 

  
Övriga närvarande Anton Johansson  (nämndsekreterare) 

Kerstin Melén-Gyllensten  (förvaltningschef ) 
Jörgen Larsson  (chef socialtjänsten ) 

  
Utses att justera Jasmina Muric (C) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, 2021-08-20   
  
Protokollet omfattar §79, §81 
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Innehåll 
 

§79 Val av protokolljusterare 

§81 Yttrande över granskning för detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i Eslöv 
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§ 79  

Val av protokolljusterare  

Jasmina Muric (C) utses att jämte ordförande justera protokoll från 
sammanträdet. Tony Ekblad (M) ersätter vid förhinder. 

Paragrafen är justerad 
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§ 81    BoF.2020.2369 

Yttrande över granskning för detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i 
Eslöv  

Ärendebeskrivning  
Rubricerad detaljplan har översänts till barn- och familjenämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i Eslöv 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 80, 2021 Granskning för detaljplan för 

fastigheterna Stenbocken 14 och 15 
 Planbeskrivning för Detaljplan Stenbocken 14 och 15, Eslövs kommun 
 Plankarta för Detaljplan Stenbocken 14 och 15 
 Samrådsredogörelse 
 Illustrationskarta 
 Bullerutredning, Kvarteret Stenbocken 
 Dagvattenutredning för Kv. Stenbocken 
 Trafik och parkeringsutredning 
 Översiktlig miljöteknisk markundersökning 
 

Beredning 
Detaljplanen avser ett relativt stort område i centrala Eslöv där antalet bostäder 
beräknas till cirka 300 när utbyggnaden är klar. Syftet med detaljplanen är att skapa 
förutsättningar för att uppföra två nya stadskvarter med bostäder och 
centrumverksamhet i ett historiskt och strategiskt läge i Eslöv. Detaljplanen ger 
förutsättningar för en bra boendemiljö med närhet till parker och lekplatser och med 
utmärkt tillgång till allmänna kommunikationer och service. 

Det finns förskolor och skolor inom rimligt gångavstånd till planområdet, men denna 
utbyggnad (tillsammans med andra pågående och planerade projekt) innebär ett 
kraftigt ökande behov av grund- och förskoleplatser i stadens centrala delar. Detta 
hanteras inom kommunens lokalförsörjningsplanering där behovet av mark- och 
planberedskap i lägen nära centrum måste hanteras. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden har inget att erinra mot detaljplanen. 

Ej deltagande 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet och anmäler protokollsanteckning. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Paragrafen är justerad 
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