
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-06-08 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Christian Nilsson kl. 09:00-11:30  
  
Beslutande Johan Andersson (S) (ordförande) 

Catharina Malmborg (M) (vice ordförande) 
Fredrik Ottesen (SD) §§77-84 
Madeleine Atlas (C) 
Tony Hansson (S) 
Cvetanka Bojcevska (SD) §§85-88 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Bengt Andersson (M) 
Cvetanka Bojcevska (SD) §§77-84 
Lars Holmström (V) 
Sven-Olov Wallin (L) 

  
Övriga närvarande Eva Hallberg  (kommundirektör) 

Anton Johansson (nämndsekreterare) 
Mikael Vallberg (planchef) §§79-80 
Annika Lagerqvist (mark- och exploateringsingenjör) §81 
Matilda Suneson (planarkitekt) §82 
Birgitta Petersson (inköpssamordnare) §83 
Moa Åhnberg  (planarkitekt) §84 
Sanna Quirico-Rosenqvist (trygghetssamordnare) §85 
Lars Persson  (näringslivschef) §88 
Thomas Larsen (enhetschef, Vård och Omsorg) §86 
Sabina Kullberg (samordnare mot våld i nära relationer, Vård och 
Omsorg) §86 
Tomas Nilsson (ekonomichef) §87 
Petra König  (utvecklingsstrateg) §88 
Vanja Kirkwodd-Lund  (ekonom) §87 

  
Utses att justera Catharina Malmborg (M) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2021-06-08   
  
Protokollet omfattar §§77-88 
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Anton Johansson  

Ordförande          
 Johan Andersson (S)  

 

Justerande   
  Catharina Malmborg (M)  
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§80 Granskning för detaljplan för fastigheterna Stenbocken 14 och 15 i 
Eslöv, Eslövs kommun 

§81 Överlåtelse samt justering av arrendeavtal avseende fastigheten 
Telefonen 1, Gustavslund 

§82 Ändring av detaljplaneområde för detaljplan för fastigheterna Östra 
Gårdstånga 8:22 och 5:28 i Flyinge, Eslövs kommun 

§83 Kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan 2022 

§84 Information rörande fördjupad överiktsplan Östra Eslöv 

§85 Information rörande sommarplaneringen utifrån ett trygghetsperspektiv 
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§ 77  

Val av protokolljusterare  

Catharina Malmborg (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. Tony 
Hansson (S) ersätter vid förhinder. Protokollet justeras den 15 juni. 

Paragrafen är justerad 
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§ 78  

Ändring av föredragslistan  

Ärendet, Projektansökan Bioflex vätgasprojekt, tidigareläggs på dagordningen. 

Paragrafen är justerad 
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§ 79    KS.2020.0186 

Samråd för detaljplan för fastigheten Skatan 10 i Eslöv, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
BioGaia Production AB skickade den 3 april 2020 in en begäran om planbesked för 
fastigheten Skatan 10. Sökanden önskar pröva om fastigheten är lämplig för 
industrietablering. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Samråd för detaljplan för Skatan 10, i Eslöv, Eslövs kommun 
 Plankarta, samråd fastigheten Skatan 10 
 Planbeskrivning, samråd för fastigheten Skatan 10 
 Dagvatten- och skyfallsutredning Skatan 10, VA-gruppen, 2021-01-18 
 Geo- och miljöteknisk undersökning Skatan 10 
 PM biotopskydd Skatan 10 
 PM Trafik Skatan 10, Afry, 2021-02-02 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till samrådshandlingar för detaljplan 
för fastigheten Skatan 10, i Eslöv, Eslövs kommun. 
 
Syftet med planen är att pröva industri på nuvarande fotbollsplan och grönområde, 
som idag är planlagt som skolområde. Planen ska möjliggöra en expansion av 
intilliggande industri med en ändamålsenlig tomt. Planen ska säkerställa att den 
allmänna gång- och cykelvägen genom området fortsatt är tillgänglig. Planen ska 
också säkerställa hantering av dagvatten och skyfall i området. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Tony Hansson (S) och 
Madeleine Atlas (C) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut. 

Beslut 
- Detaljplan för fastigheten Skatan 10, Eslövs kommun hålls tillgänglig för 
samråd och sista dag för samråd är den 1 september 2021. 

Beslutet skickas till  
BioGaia Production AB 

Paragrafen är justerad 
 

  

6 ( 21 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-06-08 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 80    KS.2017.0479 

Granskning för detaljplan för fastigheterna Stenbocken 14 och 15 i 
Eslöv, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Sökande skickade in en begäran om planbesked för fastigheterna Stenbocken 14 och 
15 den 16 oktober 2017. Sökande önskar utveckla fastigheterna med en ökad 
byggrätt som innehåller både bostäder och centrumfunktioner. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade om ett positivt planbesked den 16 januari enligt beslut § 5, 
2018. 
 
Detaljplanen har varit på samråd från den 15 september 2020 till den 30 november 
2020. Detaljplanen handläggs med standardförfarande och nästa steg i 
detaljplaneprocessen är granskning. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Granskning för detaljplan för Stenbocken 14 och 15, i Eslöv, 

Eslövs kommun 
 Plankarta, Detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Planbeskrivning, Detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Samrådsredogörelse, Detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Illustrationskarta, Detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Bullerutredning, Kvarteret Stenbocken 2021-04-12 
 Dagvattenutredning för kvarteret Stenbocken, 2020-04-30 (rev. 2021-05-17) 
 Trafik och parkeringsutredning, 2020-02-03 (rev 2021-03-26) 
 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, 2021-04-07 
 Översiktlig projekterings PM Geoteknik, 2020-04-21 (rev. 2020-06-01) 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till granskningshandlingar för 
detaljplan för fastigheterna Stenbocken 14 och 15, i Eslöv, Eslövs kommun. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att uppföra två nya 
stadskvarter med bostäder och centrumverksamheter i ett historiskt och strategiskt 
läge i Eslöv. Kvarteren ska ta tillvara läget och bidra till en utvidgning av Eslövs 
centrum. De ska vara en del av stadsväven och tydligt förhålla sig till att de ingår i ett 
område som är av riksintresse för kulturmiljön. Kvarteren ska erbjuda god utemiljö i 
form av gröna gårdar och takterrasser. Allmänheten ska kunna röra sig genom 
området. Dagvatten och skyfall ska tas om hand inom området. Detaljplanen ska 
fungera för etappvis utbyggnad och utveckling. 
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Efter samrådet har planförslaget bearbetats efter vad som kom fram under samrådet 
och genom nya eller kompletterade undersökningar. Den största ändringen är att 
exploateringen har minskat. Kommunledningskontoret bedömer att planförslaget är 
färdigt att hållas tillgängligt för granskning. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Tony Hansson (S) bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut. 

Beslut 
-  Detaljplan för fastigheterna Stenbocken 14 och 15, i Eslöv, Eslövs kommun hålls 
tillgängliga för granskning och sista dag för granskning är den 1 september 2021. 

Beslutet skickas till  
Sökande 

  

Paragrafen är justerad 
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§ 81    KS.2021.0035 

Överlåtelse samt justering av arrendeavtal avseende fastigheten 
Telefonen 1, Gustavslund  

Ärendebeskrivning  
Kommunen har den 20 november 2020 tecknat ett arrendeavtal med Davidsson & 
Persson Fastigheter AB avseende fastigheten Telefonen 1 inför försäljning av 
densamma. Bolaget har inkommit med en förfrågan om att överlåta arrendeavtalet till 
ett helägt dotterbolag, Telefonen 1 AB, samt att göra förtydliganden i arrendeavtalet 
och utkast till köpeavtal för att säkerställa att exploateringen av fastigheten kan 
genomföras enligt bolagets plan. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Överlåtelse samt justering av arrendeavtal avseende 

fastigheten Telefonen 1, Gustavslund 
 Avtal om lägenhetsarrende avseende fastigheten Telefonen 1 
 Begäran om överlåtelse av avtal om lägenhetsarrende gällande Eslöv Telefonen 

1. 
 Beslut om bygglov för tolv lager/industribyggnader med mera på fastigheten 

Telefonen 1 
 Utkast till köpeavtal avseende fastigheten Telefonen 1 
 

Beredning 
Enligt 5 § i arrendeavtalet får inte arrendatorn överlåta nyttjanderätten till 
arrendestället eller del av detta utan fastighetsägarens skriftliga medgivande. 
Arrendatorn har i enlighet med detta begärt medgivande för att överlåta 
arrendeavtalet till det helägda dotterbolaget Telefonen 1 AB. 
Kommunledningskontoret ser inga hinder för att överlåta arrendeavtalet till ett helägt 
dotterbolag. 
 
Enligt 2 § i arrendeavtalet genomförs köp först då hela byggnationens bottenplatta 
eller annan jämförbar grundläggning färdigställts, med en byggnadsyta om minst 1 
529 kvadratmeter. Telefonen 1 AB avser att bygga tolv lager/industribyggnader i 
enlighet med bygglov beviljat i april 2021. Arrendatorn kommer att anlita Tectum 
Byggnader AB för entreprenaden. Uppförandet av byggnaderna sker enligt Tectums 
koncept, där färdigställandet sker i följande turordning med markarbete för grunden, 
uppsättning av plintar, resning av stomme, färdigställande av väggar och tak, 
gjutning av golvplatta, färdigställande av installationer. Det innebär att golvplattan 
kommer som ett av de sista momenten innan byggnaden är helt färdigställd. Bolaget 
avser att i första etappen färdigställa fyra hallar och i nästa etapp uppföra stommar 
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till ytterligare fyra hallar. Därefter önskar bolaget förvärva fastigheten Telefonen 1 
för att kunna ansöka om avstyckning och sälja de fyra första färdigställda hallarna. 
För att säkerställa att projektet kan genomföras på detta sätt önskar bolaget ett 
förtydligande i arrendeavtalets 2 §, på följande sätt: Köp genomförs först då hela 
byggnationens bottenplatta eller annan jämförbar grundläggning färdigställts eller 
byggnationen är färdigställd i motsvarande nivå, med en byggnadsyta om minst 1 
529 kvadratmeter. Att byggnationen är färdigställd i motsvarande nivå innebär i det 
här fallet att markarbeten är utförda, plintar uppsatta och stommen rest. 
 
Enligt § 7 i utkast till köpeavtal för Telefonen 1 får köparen inte överlåta fastigheten 
vidare utan säljarens skriftliga godkännande innan fastigheten är bebyggd. Då 
köparen avser att avstycka och sälja vidare byggnaderna efter hand som de 
färdigställs önskar bolaget även göra en justering av § 7 i utkast till köpeavtal. 
Förslagsvis omformuleras § 7 på följande sätt: Köparen får inte överlåta fastigheten 
eller genom avstyckning nybilda fastighet vidare utan säljarens skriftliga 
godkännande innan fastigheten eller den avstyckade fastigheten är bebyggd. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att det är lämpligt att göra ett förtydligande i 
arrendeavtalet i detta skede och att uppförande av fyra hallar samt uppförande av 
stommarna till ytterligare fyra hallar motsvarar kravet om att grundläggning av en 
byggnadsyta på minst 1 529 kvadratmeter ska ha färdigställts innan köp genomförs. 
Åtta hallar kommer totalt att ha en byggnadsyta om minst 1 600 kvadratmeter. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Tony Hansson (S) bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut. 

Beslut 
- Överlåtelse av arrendeavtal avseende fastigheten Telefonen 1 från Davidsson & 
Persson Fastigheter AB, organisationsnummer 556347-2744 till Telefonen 1 AB, 
organisationsnummer 559299-2233, medges. 
- Andra meningen § 2 i arrendeavtalet får följande lydelse: Köp genomförs först då 
hela byggnationens bottenplatta eller annan jämförbar grundläggning färdigställts 
eller byggnationen är färdigställd i motsvarande nivå, med en byggnadsyta om minst 
1 529 kvadratmeter. Att byggnationen är färdigställd i motsvarande nivå innebär i 
det här fallet att markarbeten är utförda, plintar uppsatta och stommen rest. 
- § 7 i utkast till köpeavtal får följande lydelse: Köparen får inte överlåta fastigheten 
eller genom avstyckning nybilda fastighet vidare utan säljarens skriftliga 
godkännande innan fastigheten eller den avstyckade fastigheten är bebyggd. 
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Beslutet skickas till  
Davidsson & Persson Fastigheter AB 
Telefonen 1 AB 

Paragrafen är justerad 
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§ 82    KS.2018.0436 

Ändring av detaljplaneområde för detaljplan för fastigheterna Östra 
Gårdstånga 8:22 och 5:28 i Flyinge, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Den 20 augusti 2019 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge Detaljplan för 
Östra Gårdstånga 8:22 och Östra Gårdstånga 5:28 positivet planbesked och 
planuppdrag. Detaljplanen innefattar två fastigheter med två olika fastighetsägare. 
Fastigheten Östra Gårdstånga 8:22 är i privat ägo och fastigheten Östra Gårdstånga 
5:28 ägs av Eslövs kommun men är idag utarrenderad. I samband med att 
fastighetsägarna till Östra Gårdstånga 8:22 ansökte om planbesked och planuppdrag 
beslutade Kommunledningskontoret att även pröva lämpligheten för bostäder på 
grannfastigheten, Östra Gårdstånga 5:28, i samma detaljplan. Ett genomförande av 
detaljplanen möjliggör fyra villatomter på kommunens fastighet Östra Gårdstånga 
5:28. 

Hela den kommunala fastigheten Östra Gårdstånga 5:28 omfattas av strandskydd. 
Det förslag som redovisades för den privata fastigheten, i planbeskedet, går endast 
marginellt in över strandskyddet och sannolikt kan bebyggelse och privata trädgårdar 
hållas helt utanför strandskyddat området. Två förutsättningar ska vara uppfyllda för 
att dispens ska kunna ges från strandskyddet:  

1. Det ska finnas särskilda skäl och vad som räknas som det är preciserat i 
miljöbalken, 7 kap. 18 c §. 
2. Syftet med strandskyddet får inte påverkas, det vill säga att djur- och växtlivet 
påverkas inte på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden 
försämras inte.  

Enligt Kommunledningskontorets bedömning är det inte troligt att den föreslagna 
bebyggelsen kan antas uppfylla något särskilt skäl. 

Hela fastigheten Östra Gårdstånga 5:28 ingår i riksintresse för friluftsliv, FM 09 
Kävlingeån från Vombsjön till Bjärred. I riksintressets motivering står bland annat 
att området längs med Kävlingeån utgör särskilt viktig närrekreation, framförallt i 
tätorterna. I riksintresset står även att strandskyddet ska respekteras och att 
naturvärden i området samt det öppna landskapet ska vårdas och bestå. Gränsen för 
riksintresset följer strandskyddsgränsen. Därför kan påverkan på riksintresset 
undvikas i planering av den privata fastigheten medan hela den kommunala 
fastigheten ingår i riksintresset. 

Beslutsunderlag 
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 Förslag till beslut; Ändring av detaljplaneområde för Detaljplan för Östra 
Gårdstånga 8:22 och 5:28 i Flyinge, Eslövs kommun 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §100, 2019 Positivt planbesked 
inklusive planuppdrag för detaljplan Östra Gårdstånga 8:22 och 5:28 i Flyinge, 
Eslövs kommun 

 Förslag till beslut; Positivt planbesked för detaljplan för Östra Gårdstånga 8:22 
och Östra Gårdstånga 5:28 i Flyinge 

 Begäran om planbesked Östra Gårdstånga 8:22/4 
 Projektplan för detaljplan för delar av Östra Gårdstånga 8:22 och 5:28 i Flyinge, 

Eslövs kommun 
 Orienteringskarta för Östra Gårdstånga 8:22 och 5:28 
 

Beredning 
Ärendet har beretts av Kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret föreslår, 
utifrån informationen i ärrendebeskrivningen, att Eslövs kommuns fastighet Östra 
Gårdstånga 5:28 inte längre ska vara en del av detaljplaneområdet för Detaljplan 
Östra Gårdstånga 8:22 och 5:28 i Flyinge, Eslövs kommun. 
 
Kommunledningskontoret gör bedömningen att det inte är sannolikt att strandskyddet 
kan upphävas för den kommunala marken, eftersom det saknas särskilda skäl, och att 
ytan därför bör uteslutas. Dessutom finns en risk att tillägget av den kommunala 
marken resulterar i förseningar som påverkar exploatörer som vill investera i 
kommunen negativt. Kommunledningskontoret anser också att antalet tomter som 
kan exploateras på fastigheten Östra Gårdstånga 5:28 är så få att planeringen riskerar 
att generera kostnader och arbetsinsatser som inte står i proportion till vinsten. 
 
Om den kommunala fastigheten inte ska ingå i detaljplaneområdet kommer 
fastighetsnamnet att tas bort ur detaljplanens namn. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Tony Hansson (S) bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut. 

Beslut 
-  Eslövs kommuns fastighet Östra Gårdstånga 5:28 ska inte ska ingå i detaljplan för 
Östra Gårdstånga 8:22 och 5:28 i Flyinge, Eslövs kommun. 
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Beslutet skickas till  
Sökande för fastigheten Östra Gårdstånga 8:22 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 83    KS.2021.0280 

Kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan 2022  

Ärendebeskrivning  
I enlighet med delegeringsordning för kommunstyrelsen ska en 
kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 
årligen fastställas av kommunstyrelsens arbetsutskott inför kommande budgetår. För 
avgränsning av varu- och tjänsteområdet hänvisas till Eslövs kommuns Riktlinjer för 
inköp och upphandling avsnitt 2.2. 
 
Av riktlinjerna framgår att upphandlings- och genomförandeplanen bygger på av 
nämnderna beslutade verksamhetsspecifika upphandlings- och genomförandeplaner 
för respektive förvaltning. Dessa antas i varje nämnd senast i september i samband 
med budgetprocessen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Upphandlings- och genomförandeplan 2022 
 Riktlinjer för inköp och upphandling, att gälla från och med 15 oktober 2020 
 Delegeringsordning för kommunstyrelsen att gälla från den 12 april 2021 
 

Beredning 
För vidare beredning av en kommunövergripande upphandlings- och 
genomförandeplan 2022 till kommunstyrelsens arbetsutskott ska nämndernas 
fastställda och beslutade upphandlings- och genomförandeplaner vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 september 2021. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut. 

Beslut 
- Nämndernas fastställda och beslutade upphandlings- och genomförandeplaner för 
budgetår 2022 ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 september 2021. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 

Paragrafen är justerad 
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§ 84    KS.2020.0206 

Information rörande fördjupad överiktsplan Östra Eslöv  

Ärendebeskrivning  
Planarkitekt Moa Åhnberg informerar om arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen för Östra Eslöv. Utkast på granskningshandling presenteras för 
arbetsutskottet. På kommunstyrelsens sammanträde den 22 juni kommer 
planförslaget tas upp för beslut om granskning. 

Beslutsunderlag 
 Fördjupad översiktsplan Östra Eslöv; granskningshandling 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
 

  

16 ( 21 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-06-08 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 85  

Information rörande sommarplaneringen utifrån ett trygghetsperspektiv  

Trygghetssamordnare Sanna Quirico Rosenqvist informerar om sommarplaneringen 
utifrån ett trygghetsperspektiv. Utifrån informationen som inkommit till Örat mot 
marken och dialog med kommunpolis finns det för tillfället inget som tyder på 
oroligheter inför sommaren 2021.  

Skalskyddssamordnaren på Serviceförvaltningen kommer utifrån lägesanalys beställa 
extra bevakning av vaktbolag till kommunens fastigheter två veckor före, under 
sommarlovet samt två veckor efter. Detta brukar göras eftersom det oftast är mer 
rörelse under lov och sommar.  

Det finns inga indikatorer på att det skulle bli problem vid identifierade platser 
utifrån begränsningsförordningen. Om det skulle bli lättare i restriktioner anpassas 
åtgärder utifrån lägesbild. Det har inte heller inkommit någon information kring 
några större event eller större aktiviteter i kommunen. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 86  

Information om det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer  

Chef på socialtjänsten över 18 år Thomas Larsen och samordnare mot våld i nära 
relation Sabina Kullberg informerar om det förebyggande arbetet mot våld i nära 
relationer. Thomas informerar om att en viss ökning av våld i nära relationer 
märkts av under pandemin samt att det förebyggande arbetet bedöms kunna förhindra 
dödligt våld. 

Sabina informerar om att Eslövs kommun följder den nationella strategins 
målsättning när det kommer till arbetet mot våld i nära relationer (Skr 2016/17:10). 
Arbetet riktas både mot offer och utövare av våld. I dagsläget arbetas det med att se 
över rutiner, utökat stöd till barn, utökat stöd mot våldsutövare samt utbildning till 
våldsutsatta. Under vecka 22 till 24 bedrivs en kampanj där det bland annat 
erbjuds utbildning till chefer inom kommunen för att möta anställda som är 
våldsutsatta. Framöver planeras även för kartläggning av hur våldsproblematiken 
inom kommunen ser ut. Intervjuer kommer att hållas med chefer, professioner som 
arbetar med ungdomar och enkätundersökning kommer att genomföras på Carl 
Engström skolan.  

Redogörelse lämnas över det förebyggande arbetet på olika nivåer och målsättningen 
att Eslövs kommun ska vara en plats fri från våld. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 87    KS.2021.0001 

Information rörande budgetberedning 2022  

Ärendebeskrivning  
Ekonomichef Tomas Nilsson informerar om arbetet med budgetberedning 2022. 
Förslag till vårbudget presenteras för arbetsutskottet. Förutsättningar för 
budgetarbetet har presenteras sedan tidigare. Det finns en tilltro till en stark 
ekonomisk utveckling framöver, detta bedöms dock vara beroende på hur pandemin 
utvecklas. BNP utvecklingen för 2022 är hög och både Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) och regeringen är hoppfulla i skatteunderlagsprognosen.  

Redogörelse lämnas över; oplanerade kostnader för 2022 som inte är med i den 
ekonomiska planen, indexavtal för samtliga nämnder, befolkningsökning vid årets 
slut enligt prognos våren 2021, SKR:s intäktsprognos för generella statsbidrag och 
skatteintäkter, prognos från våren 2021 för antalet barn, ungdomar och äldre med 
mera. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 88    KS.2021.0310 

Projektansökan Bioflex vätgasprojekt  

Ärendebeskrivning  
Sverige har som mål att bli en fossilfri välfärdsnation till 2045. Energimyndigheten 
ger stöd till projekt som med utgångspunkt från hållbara biobaserade råvaror har 
potential att bidra till att lösa de energi- och klimatutmaningar som finns för att 
Sverige ska nå målet. 
 
Energimyndighetens utlysning, Forskning och innovation för ett hållbart och 
biobaserat samhälle, omfattar aktiviteter inom forsknings-, innovations- och 
kommersialisering som sträcker sig från mark till marknad. 

RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut och innovationspartner. De avser att 
lämna en ansökan om finansiering till Energimyndigheten den 23 juni. Projektet 
Bioflex syftar till att undersöka kombinationen av biologiskt producerad vätgas, 
biogas från restströmmar så som livsmedelsprocessvatten och vätgas från 
elektrolysörer i förhållande till möjliga slutanvändare (industrier, kommunala 
arbetsfordon, mobilitet med flera) ur ett till en början Skånskt perspektiv. Projektet 
hoppas svara på frågan om hur dessa tre energibärare kan kombineras och även skapa 
ett beslutsstöd för samverkan och aktörskonstellationer kring drift och 
implementering av lösningen. 
 
Projektet beräknas pågå i 2,5 år, från januari 2022. Andra som ingår i konsortiet är 
RISE, Lunds universitet, Indienz AB samt flera andra tunga aktörer. Som 
projektpartner deltar kommunen i projektaktiviteter, så som projektmöten och 
arbetsuppgifter, och kommunen får ta del av alla projektresultat som genereras i 
projektet. Energimyndigheten fattar beslut om beviljande av projektmedel tidigast 
under november 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Projektansökan Bioflex 
 Konceptidé Bioflex 
 

Beredning 
Projektet faller väl in med visionen om att Eslövs kommun ska vara hållbart för 
framtiden, en spännande kommun där människor möts och utvecklas samt är 
förstahandsvalet för företagare. Projektet bidrar även till de politiskt antagna 
inriktningsmålen om att vara en kommun som tar ansvar för miljö och klimat, 
attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv och genom nyskapande tar 
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till sig nya arbetssätt och ny teknik. 
 
Projektet bidrar även till FN:s globala hållbarhetsmål God hälsa och välbefinnande 
(mål 3), Hållbar energi (7), Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (9), 
Hållbara städer och samhällen (11), Bekämpa klimatförändringarna (13) samt 
Genomförande och partnerskap (17). 
 
Detta är ett ypperligt tillfälle för Eslövs kommun att vara testbädd för innovativa 
energilösningar. Kommunen får en direkt kontaktyta gentemot utvecklingen av 
vätgasinitiativ i Skåne samtidigt som kommunen stöttar och stärker lokala 
näringslivet. 
 
Som arbetet är planerat i dagsläget kommer kommunen lägga totalt i tid, inklusive 
administrativ tid, cirka 290 timmar över 2,5 år. Detta motsvarar ett ekonomiskt 
bidrag i projektet på 232 000 kronor , baserat på en timkostnad om 800 kronor per 
timme. Kommunen kommer att medverka med kompetenser från flera förvaltningar 
utifrån behov allt eftersom projektet fortskrider. 
 
Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsens arbetsutskott ställer 
sig positiva till kommunens medverkan i projektet Bioflex enligt ovanstående 
förutsatt att projektet beviljas medel från Energimyndigheten. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Tony Hansson (S) och 
Madeleine Atlas (C) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut. 

Beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiva till kommunens medverkan i 
projektet Bioflex enligt ovanstående förutsatt att projektet beviljas medel från Energi-
myndigheten. 

Beslutet skickas till  
Kristina Broberg på RISE, kristina.broberg@ri.se 

Paragrafen är justerad 
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