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§ 91  

Val av protokolljusterare  

Catharina Malmborg (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. Janet 
Andersson (S) ersätter vid förhinder. Protokollet justeras den 29 juni. 

Paragrafen är justerad 
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§ 92  

Ändring av föredragslistan  

Ärendet, Redovisning av flyttstudie, tas upp som ett informationsärende. 

Paragrafen är justerad 
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§ 93    KS.2017.0350 

Medgivande av förlängning av tiden för markanvisningsavtal avseende 
byggrätter på Föreningstorget  

Ärendebeskrivning  
Inom Föreningstorget pågår ett exploateringsprojekt med syfte att utveckla området 
med bostäder i enlighet med gällande detaljplan. GBJ Bostadsutveckling AB har 
utsetts till vinnare i utlyst markanvisningstävling för området, genom beslut i 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 oktober 2019. Mellan Eslövs kommun och 
GBJ Bostadsutveckling AB har ett markanvisningsavtal tecknats. 
Markanvisningsavtalet godkändes genom beslut av kommunfullmäktige den 15 juni 
2020. Under markanvisningstiden har GBJ Bostadsutveckling AB ensamrätt att 
förhandla med kommunen om överlåtelse av marken på Föreningstorget. Bolaget har 
framfört att de vill göra vissa ändringar i förhållande till det vinnande bidraget. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 13 april 2021 § 44 avslagit föreslagna 
ändringar och gett Kommunledningskontoret i uppdrag att förhandla med GBJ 
Bostadsutveckling AB kring mindre ändringar. 

Markanvisningsavtal som tecknats avseende byggrätterna på Föreningstorget mellan 
Eslövs kommun och GBJ Bostadsutveckling AB löper ut den 26 juni 2021. GBJ 
Bostadsutveckling AB önskar en förlängning av avtalet. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Medgivande av förlängning av tiden för markanvisningsavtal 

avseende byggrätter på Föreningstorget 
 Förfrågan om förlängning av markanvisningsavtal avseende byggrätter på 

Föreningstorget i Eslöv 
 Markanvisningsavtal för byggrätter på Föreningstorget i Eslöv, del av fastigheten 

Eslöv 53:4 
 

Beredning 
Enligt § 2 i markanvisningsavtalet för byggrätter på Föreningstorget kan 
markanvisningstiden förlängas om kommunstyrelsens arbetsutskott finner att rimliga 
skäl till förlängning föreligger. Sedan beslutet om att avslå föreslagna ändringar av 
vinnande bidrag har diskussioner förts mellan GBJ Bostadsutveckling AB och 
Kommunledningskontoret. Diskussionerna går framåt men är inte slutförda. GBJ 
Bostadsutveckling AB arbetar med att ta fram ett reviderat förslag utifrån 
diskussionerna med Kommunledningskontoret, men då gestaltning och illustrationer 
inte är klara föreslås att markanvisningstiden förlängs och ändringarna tas upp för 
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beslut i september. Kommunledningskontoret bedömer att det finns rimliga skäl att 
förlänga markanvisningstiden. 

Yrkanden 
Fredrik Ottesen (SD) yrkar avslag på Kommunledningskontorets förslag till beslut. 

Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Fredrik Ottesens (SD) avslagsyrkande 
och Catharina Malmborgs (M) med fleras bifallsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Catharina Malmborgs (M) 
med fleras yrkande. 

Beslut 
- Förlängning av markanvisningsavtal för byggrätter på Föreningstorget, del av 
fastigheten Eslöv 53:4, till och med den 31 oktober 2021 medges. 

Beslutet skickas till  
GBJ Bostadsutveckling AB 

Paragrafen är justerad 
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§ 94    KS.2019.0562 

Granskning för detaljplan för del av fastigheten Eslöv 53:4, förskolan 
Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Serviceförvaltningen, hädanefter kallad sökande, skickade in en begäran om 
planbesked för del av fastigheten Eslöv 53:4 den 12 november 2019. Sökande önskar 
att uppföra en ny förskola med plats för 8 avdelningar (140 barn). Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade om att ge sökande positivt planbesked den 3 december 2019. 
 
Detaljplanen har varit på samråd 25 september – 25 oktober 2020 och handläggs med 
ett utökat förfarande. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Granskning för detaljplan för del av fastigheten Eslöv 53:4, 

förskolan Skogsgläntan 
 Plankarta för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, 

Eslövs kommun 
 Planbeskrivning för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i 

Eslöv, Eslövs kommun 
 Samrådsredogörelse, utan personuppgifter 
 Bilaga 1. Trafikbullerutredning, 2020-04-06 
 Bilaga 2. Trafikbullerutredning, 2020-12-14 
 Bilaga 3. Geo- och markmiljöundersökning, 2020-07-03 
 Bilaga 4. Geo- och markmiljöundersökning, maj 2021 
 Bilaga 5. Inventering av fladdermöss Eslövs allmänning, 2008-08-22 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till granskningshandlingar för 
detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun. 

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra ny förskola samt 
reglera allmän platsmark på del av fastigheten Eslöv 53:4. Syftet med detaljplanen är 
vidare att bevara områdets gröna karaktär genom att skydda träd, begränsa 
bebyggelsens utbredning och säkerställa markens genomsläpplighet. Syftet är 
slutligen att reglera utformningen av förskolan så att den passar på platsen med 
angränsande park, natur och villabebyggelse. 

Efter samrådet har två stora förändringar skett i planförslaget, dels har området som 
planläggs för skola flyttats till den norra delen av planområdet och dels har området 
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som planläggs för transformatorstation tagits bort. På sidan 3 i planbeskrivningen 
finns en förklaring till varför ändringarna har gjorts. 

Eslövs översiktsplan 2035, antagen av kommunfullmäktige den 28 maj 2018, anger 
markanvändning stadsbygd och grönområde för planområdet. Planförslaget 
överensstämmer till stor del med markanvändningen i översiktsplanen, men del av 
det utpekade grönområdet planläggs för skola. Detaljplanen handläggs därför med ett 
utökat förfarande. 

Kommunledningskontoret ställer sig positiva till att pröva lämpligheten för 
skoländamål enligt det nya planförslaget inom del av fastigheten Eslöv 53:4. 

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

Beslut 
- Detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan sänds ut på granskning 
och sista dag för granskning är den 1 september 2021. 

Beslutet skickas till  
Servicenämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 95    KS.2021.0265 

Planbesked och planuppdrag för detaljplan för fastigheten Avbitaren 1 i 
Eslöv, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Sökande skickade den 7 maj 2021 in en begäran om planbesked för fastigheten 
Avbitaren 1. Sökanden önskar pröva lämpligheten för friskvårdsverksamhet på 
fastigheten. I gällande detaljplan E 240 Detaljplan – För ny gata genom kvarteret 
Svarvaren (Traktorvägen) i Eslöv från 1998, tillåts industriverksamhet inom 
planområdet. Planförslaget innebär att fastigheten fortfarande kommer kunna nyttjas 
för industri men med ickestörande verksamhet och samtidigt möjliggöra för fler 
funktioner inom området, bland annat friskvårdsverksamhet. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Positivt planbesked och planuppdrag för Detaljplan Avbitaren 

1 i Eslöv, Eslövs kommun 
 Ansökan om planbesked för Avbitaren 1 
 Projektplan för Detaljplan Avbitaren 1 
 Orienteringskarta för Detaljplan Avbitaren 1 
 

Beredning 
Syftet med projektet är att ta fram en detaljplan som prövar möjligheten för fler 
användningar på fastigheten Avbitaren 1. Den slutliga avgränsningen kommer 
utredas under planprocessen, utifrån de förutsättningar som råder på platsen. 
Området är planlagt sedan tidigare. 

Kommunledningskontoret bedömer att fler användningar på fastigheten Avbitaren 1 
följer den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv om en mer blandad stadsdel 
med olika funktioner och användningar. Kommunledningskontoret anser även att 
möjligheten för industri med ickerstörande verksamhet ska finnas kvar, men att flera 
användningar så som kontor och friskvård kommer bidra till en mer flexibel 
utveckling av fastigheten. Fler användningar kommer även bidra till en ökad aktivitet 
under fler timmar av dygnet vilket stärker trygghetskänsla i området i stort. 

Kommunledningskontoret kommer att handlägga detaljplanen med 
standardförfarande. Kommunledningskontoret kommer att teckna planavtal med 
sökande innan planarbetet inleds. Kommunledningskontoret bedömer att detaljplanen 
ska ha prioriteringsordning 2, med anledning av att sökande anger att planansökan 
ska generera 10 arbetstillfällen. 
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Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut. 

Beslut 
- Positivt planbesked ges för Detaljplan Avbitaren 1, i Eslöv, Eslövs kommun 
- Kommunledningskontoret ges i uppdrag att upprätta detaljplan för Avbitaren 1, i 
Eslöv, Eslövs kommun, efter att planavtal har tecknats med sökande. 

Beslutet skickas till  
Sökande 
VA SYD 
Räddningstjänsten Syd 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 96    KS.2019.0197 

Granskning för detaljplan för fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 
15:27, 15:28 och 15:1 i Gårdstånga, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Sökande inkom den 15 mars 2019 med begäran om planbesked för fastigheterna 
Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1 i Gårdstånga. Sökande önskar att 
genom detaljplan pröva lämpligheten för bostäder. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
gav sökande positivt planbesked och planuppdrag enligt beslut § 56, 2019. 

Ett förslag till detaljplan har varit på samråd från den 1 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 Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 

15:28 och 15:1 i Gårdstånga, Eslövs kommun 
 Planbeskrivning Gårdstånga 15:25 mfl, i Gårdstånga 
 Plankarta Gårdstånga 15:25 mfl, i Gårdstånga 
 Samrådsredogörelse Gårdstånga 15:25 mfl, i Gårdstånga 
 Rapport översiktlig markmiljöundersökning Gårdstånga 15:25 med flera 
 Redovisning av utförd arkeologisk undersökning inom fastigheterna Gårdstånga 

15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1 
 Bullerutredning Gårdstånga 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till granskningshandlingar för 
detaljplan för fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1, Eslövs 
kommun. 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att uppföra ett nytt 
bostadsområde i Gårdstånga som är anpassat till befintlig by, terräng, buller och 
vattenförhållanden. Det nya bostadsområdet ska fungera som ett komplement till 
redan befintlig bostadsbebyggelse i Gårdstånga samt förhålla sig till riksintresse för 
kulturmiljövården. Området har en låg exploateringsgrad, vilket skapar 
förutsättningar till en grön utemiljö. Planförslaget är även försett med en 
användningsbestämmelse om dagvattenhantering och ett villkor om att startbesked 
för bostadsbyggnation inte får ges före bullervall är utförd längs väg 104. 

Efter samrådet har planförslaget bearbetats efter vad som kom fram under samrådet 
och genom nya eller kompletterade undersökningar. Några av de största ändringarna 

12 ( 19 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-06-23 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

är att exploateringen har minskat och att höjden på bullervallen har ökat. 
Kommunledningskontoret bedömer att planförslaget är färdigt att hållas tillgängligt 
för granskning. 

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

Beslut 
- Detaljplan för fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1, i 
Gårdstånga, Eslövs kommun hålls tillgänglig för granskning och sista dag för 
granskning är den 1 september 2021. 

Beslutet skickas till  
Sökande 

Paragrafen är justerad 
 

  

13 ( 19 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-06-23 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 97    KS.2021.0292 

Rivning av byggnader på fastigheterna Fasanen 10 och Eslöv 51:4, 
Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommun äger två bostadshus på fastigheten Fasanen 10 respektive Eslöv 51:4 
som tidigare hyrts ut som tillfälliga boenden. Serviceförvaltningen har framfört att 
byggnaderna är nedgångna och inte längre rationella att renovera och fortsätta att 
förvalta. Byggnaderna bör därför rivas. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Riva byggnader på fastigheterna Fasanen 10 och Eslöv 51:4 
 Kart- och bildamaterial över byggnad på Fasanen 10, Ystadsvägen 6A 
 Kart- och bildmaterial över byggnad på Eslöv 51:4, Dalagatan 6 
 Lokalförsörjningsplan 2022-2026, förslag till budgetunderlag maj 2022 
 Byggnadsantikvarisk utredning och rådgivning - Kulturmiljörapport 2020 
 

Beredning 
Eslövs kommun äger två enbostadshus som tidigare hyrts ut som boenden. 
Byggnaderna står nu utan användning och i arbetet med kommunens lokalförsörjning 
har Serviceförvaltningen framfört att byggnaderna har ett så omfattande 
renoveringsbehov att det inte är rationellt att byggnaderna renoveras. I Eslövs 
kommuns operativa lokalförsörjningsprogram för åren 2022 till 2026, förslag till 
budgetunderlag, har byggnaderna tagits upp med förslag att byggnaderna rivs. 
Serviceförvaltningen har nu aviserat att det vore önskvärt att redan i år genomföra 
rivningsarbetena. 

Fasanen 10, Ystadsvägen 6A. 
Bostadshus med tillhörande tomtmark köptes under 2012 in som en del av 
kommunens markreserv. Fram till sommaren 2018 användes bostadshuset som 
tillfälligt boende men har sedan dess stått tomt. Byggnaden är mycket nedgången och 
Serviceförvaltningen har bedömt att det inte är kostnadseffektivt att renovera 
byggnaden. Tomtens placering mitt emot Spritfabriken gör att marken i framtiden 
kan utvecklas i enlighet med kommunens mål för utvecklingen av östra Eslöv. Ur 
exploateringssynpunkt är det en fördel att byggnaden rivs. En byggnadsantikvarisk 
utredning har gjorts av byggnaden där det framgår att byggnaden inte har några 
kulturhistoriska värden att ta hänsyn till eller bevara. 

Eslöv 51:4, Dalagatan 6 
Byggnaden på Dalagatan 6 är placerad på kommunens gatu- och parkfastighet Eslöv 
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51:4. Byggnaden har fram till januari 2021 hyrts ut som boende. 
Serviceförvaltningen framför att även denna byggnad har så stora renoveringsbehov 
att det inte är försvarbart att renovera den. Då tomten är placerad på mark som i 
detaljplan angivits för allmänt ändamål är det inte lämpligt att ersätta befintlig 
byggnad med en ny. Utifrån gällande detaljplan är det heller inte möjligt att stycka av 
och sälja huset som renoveringsobjekt. Byggnaden bör därför rivas och marken 
ställas i ordning likt intilliggande parkmark, i enlighet med den detaljplan som gäller 
för området. 

Sammanfattning 
Byggnaderna är nedgångna och inte rationella att renoveras. Att byggnaderna rivs är 
i linje med gällande detaljplan samt kommande utveckling i östra Eslöv. 

Kostnaderna för rivningarna är medtagna i servicenämndens förslag till 
investeringsbudget för 2022 inom posten Totalt driftspåverkan inklusive 
tillkommande/avgående hyra, anpassningsåtgärder, rivningskostnader med mera. I 
samråd med ekonomiavdelningen föreslås att rivningarna istället finansieras genom 
kommunstyrelsens disponibla medel där kostnader för rivningsåtgärder finns 
upptaget för innevarande år. Kostnadsposten för driftpåverkan i servicenämndens 
förslag till investeringsbudget kan då justeras ned i motsvarande grad. 

Kommunledningskontoret delar Serviceförvaltningens bedömning att byggnaderna 
bör rivas. 

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

Beslut 
- Byggnaderna på Fasanen 10, Ystadsvägen 6, samt Eslöv 51:4, Dalagatan 6, rivs. 
- Beslutet skickas till servicenämnden för verkställighet av åtgärderna. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
Serviceförvaltningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 98  

Information om flyttstudie 2020  

Under 2020 utförde inhyrda statistikkonsulter en flyttstudie med 280 inflyttare och 
221 utflyttare i Eslövs kommun. Studien undersökte bland annat anledningar till att 
man flyttat till eller från kommunen, varifrån man flyttar till och från samt vad man 
tycker om kommunen med avseende på service, utbud, rekreation med mera. 
Resultaten visar bland annat att både in- och utflyttare anger Flytta ihop med partner 
och Bättre boende som det viktigaste flyttskälet. Inflyttare hade dessutom mer 
positiva attityder gentemot Eslövs kommun i alla frågor, med särskilt stora skillnader 
för Bra framtidsutsikter och Bra utbud av affärer och service. Vidare kunde det 
konstateras att flyttarna framförallt går till och från Lund och Malmö, men även 
andra skånska kommuner. Inflyttare var dessutom i större utsträckning nöjda med 
Eslöv som en plats att leva och bo på. Därtill hade 22% av inflyttarna tidigare bott i 
kommunen. 

Genom att analysera framförallt vilka flyttskäl som var viktigast i kombination med 
positiva attityder från inflyttare och negativa attityder från utflyttare, visar resultaten 
vilka aspekter är särskilt viktiga för in- och utflyttning. Resultaten är i linje med 
inriktningarna i det politiska handlingsprogrammet och mycket av det arbetet som 
pågår i Eslövs kommun. Resultaten från flyttstudien bör därmed förmedlas inom 
organisationen för att ytterligare ge fokus och incitament för fortsatt arbete. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 99    KS.2021.0313 

Handlingsplan för förbättrat företagsklimat i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Det lokala näringslivet är av största betydelse för kommunens möjligheter att skapa 
välfärd för sina invånare. Ett bra företagsklimat som möjliggör för företagen att växa 
och utvecklas är en prioriterad fråga för Eslövs kommun. Trots detta uppvisar 
kommunen en tillbakagång jämfört med majoriteten av Skånes kommuner i årets 
mätning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Resultatet föranleder nu 
Kommunledningskontoret att be om ett uppdrag att ta fram en handlingsplan för 
förbättrat företagsklimat i Eslövs kommun. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Handlingsplan för förbättrat företagsklimat i Eslövs kommun 
 Företagsklimatet i Eslövs kommun 2021 
 

Beredning 
I Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet 2021 uppvisar Eslövs 
kommun ett i stort sett oförändrat resultat av det sammanfattande omdömet jämfört 
med föregående år, 3,3 jämfört med 3,4. Samtidigt som kommunen uppvisar ett 
oförändrat resultat i mätningen har det sammanfattande omdömet förbättrats i 26 av 
33 skånska kommuner. Närmare en tredjedel av de svarande företagen i 
undersökningen upplever företagsklimatet som dåligt i Eslövs kommun. 

Med anledning av den utveckling som Eslövs kommun uppvisar, ber 
Kommunledningskontoret om ett uppdrag att ta fram en handlingsplan för förbättrat 
företagsklimat i Eslövs kommun. Syftet med handlingsplanen är att utarbeta ett antal 
konkreta insatser, samt förtydliga de aktiviteter som redan bedrivs, i syfte att 
förbättra företagens upplevelser av det lokala företagsklimatet på kort och lång sikt. 
Handlingsplanen för förbättrat företagsklimat ska komplettera det 
näringslivsprogram som är under framtagande och innebär en utveckling av det 
avsnitt i programmet som berör företagsklimatsarbetet. 

Arbetet med att stärka företagsklimatet förutsätter delaktighet från de förvaltningar 
som har myndighetskontakter med företagen och förvaltningarnas medverkan både i 
framtagandet av handlingsplanen och vid genomförandet av insatserna, är avgörande 
framgångsfaktorer. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till 
Kommunledningskontorets förslag till beslut. 
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Beslut 
- Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för förbättrat 
företagsklimat som presenteras för och beslutas av kommunstyrelsen senast den 30 
november 2021. 

Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Servicenämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 100    KS.2021.0001 

Förslag till vårbudget 2022  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har att besluta om, Förslag till Vårbudget -
förutsättningar, förslag till kommunens nämnder inför 2022-2025 . Yttrande lämnas 
vid respektive nämnds ordinarie sammanträde i september. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Vårbudget 2022 
 Lokalförsörjningsplan 2022-2026, förslag till budgetunderlag maj 2022 
 Miljö och Samhällsbyggnad Investeringsbudget 2022 samt plan 2023-2026 
 Förslag till Vårbudget- förutsättningar, KSAU 23 juni 
 

Beredning 
Förslaget till Vårbudget-förutsättningar baseras på Sveriges Kommuners och 
Regioners (SKR) intäktsprognos från 29 april 2021 och förslag till 
planeringsscenario över befolkningsutvecklingen. 

Slutgiltigt förslag till vårbudget 2022 för remiss till kommunens 
nämnder presenteras under sammanträdet och kommunstyrelsens arbetsutskott 
godkänner att beslut fattas i frågan på sittande sammanträde. 

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

Beslut 
- Förslag till Vårbudget-förutsättningar antas och skickas till kommunens nämnder 
för yttrande i september 2021. 

Ej deltagande 
Fredrik Ottesen (SD) och Lars Holmström (V) deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 

Paragrafen är justerad 
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