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§ 22  

Val av protokolljusterare  

Samuel Estenlund (KD) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll den 1 
mars 2022. 

Paragrafen är justerad 
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§ 23    MOS.2022.0018 

Bokslut 2021  

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Bokslut 2021 miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 Bokslut, miljö och samhällsbyggnadsnämnden, kortversion till kommunstyrelsen 
 Bokslut, miljö och samhällsbyggnadsnämnden, nämndens version 
 Överföring av investeringsmedel 
 Slutredovisning av årsanslag 2021 
 Slutredovisning av större projekt 2021 
 Slutredovisning av större projekt 2020 
 

Beredning 
Bokslutsrapporten innehåller beskrivning av nämndens uppdrag, årets händelser, 
måluppfyllelse, verksamhetsmått, ekonomisk analys samt investeringar. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens resultat visar en positiv avvikelse mot budget 
på 0,2 mnkr. Positiva avvikelser finns på intäkterna, däribland bygglovsintäkter, och 
negativa avvikelser finns på bostadsanpassning, vinterväghållning samt övriga 
kostnader. Investeringsutfallet för 2021 uppgår till 39,2 mnkr av budgeterade 66,7 
mnkr, vilket ger en avvikelse på 27,5 mnkr, eller en uppfyllnadsgrad på 59 procent. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås begära överföring av 
investeringsmedel från 2021 till 2022, avseende investeringsprojekt som har 
påbörjats men som ännu inte är slutförda, med ett belopp som uppgår till 12,0 mnkr. 
Uppgifterna återfinns i bilagan ”Överföring av investeringsmedel”. Gång och cykel-
vägprojekt (GC) i samarbete med Trafikverket förslås inte överföras eftersom 
projekten fått en ny tidplan i budget 2022. För Slånbacksvägen föreslås endast del av 
återstående medel föras över för färdigställande av trottoarer. 

Slutredovisningar av investeringsprojekt har tagits fram för de investeringar som har 
årsanslag samt för större investeringsprojekt med totalutgift. I föregående bokslut 
slutredovisades ett flertal projekt men då dessa ska godkännas av kommunstyrelsen 
behöver dessa bli föremål för ett nytt beslut. 

För 2021 slutredovisas projekt för nytt Geografiskt informationssystem (GIS), 
verksamhetssystem, toalett Stora torg, Leaderprojekt Örtoftapromenaden samt GC-
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vägprojekt Flyinge-Södra Sandby. För Leaderprojekt Örtoftapromenaden har 
projektet inte avslutats i väntan på investeringsbidrag, något som beslutades och 
utbetalades av Jordbruksverket under hösten. Anläggning skedde under år 2020. GC-
vägprojekt Flyinge-Södra Sandby har avslutats då Lunds kommun ej prioriterar 
projektet. Ett nytt GIS-system är på plats under början av 2022 men tilldelade 
investeringsmedel har ej behövts. Toaletten vid Stora torg togs efter färdigställande i 
augusti över av Serviceförvaltningen som nu ansvarar för drift och underhåll. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner: 

- bokslutsrapport för 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
- slutredovisningar av investeringsprojekt med årsanslag: 

 Teknisk utrustning 
 Asfaltering 
 Om-/nybyggnad gatuanläggningar 
 Broar 
 Trafiksäkerhetsåtgärder inklusive tillgänglighet 
 Dagvattenåtgärder 
 Gång- och cykelvägnät Eslövs tätort 
 Omläggning gator, trottoarer i samband med ledningsägares arbeten 
 Gatubelysning 
 Åtgärder övriga orter 
 Lekplatser 
 Grönområden Eslövs tätort 
 Grönområden byarna 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
slutredovisningar av större investeringsprojekt med totalutgift: 

- Projekt avslutade 2020: 

 Trehäradsvägen etapp 3-4 
 Trehäradsvägen etapp 5/GC-väg Solvägen 
 Östergatan etapp 4 
 GC-väg Kvantum-Ystadsvägen 
 Mur stationen 
 Belysning Gya 
 Större broåtgärder 
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- Projekt avslutade 2021: 

 GIS-system 
 Verksamhetssystem miljö/bygg 
 GC-väg Flyinge – Södra Sandby 
 Toalett Stora torg 
 Leaderprojekt Örtoftapromenaden 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja 
kompensation om 269 tkr för internhyra för offentlig toalett Stora torg. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna överföring av investeringsmedel med 12,0 
miljoner kronor. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 24    MOS.2021.0700 

Uppföljning av intern kontroll för Miljö och Samhällsbyggnad 2021  

Ärendebeskrivning  
Planen för Miljö och Samhällsbyggnads internkontroll antogs den 24 februari, 2021 
(miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, § 27). En uppföljning av denna 
internkontroll genomfördes i juni inom Miljö och Samhällsbyggnads ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Uppföljning av intern kontroll för Miljö och Samhällsbyggnad 

2021 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 134, 2021 Uppföljning av intern 

kontroll för Miljö och Samhällsbyggnad 2021 
 Bilaga, avstämning bokslut intern kontroll 2021 
 

Beredning 
I tjänsteskrivelsen, inför antagande av den interna kontrollen för 2021, framgick att 
Miljö och Samhällsbyggnad hade inför antagandet gjort en omarbetning av 
nämndens interna kontrollpunkter 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. I halvårsuppföljningen av den interna kontrollplanen angavs 
att ”Inför antagandet av den interna kontrollplanen för verksamhetsåret 2022 så 
kommer det, förutom resultatet från revisionen, också att finnas redovisat hur och var 
annan typ av uppföljning av Miljö och Samhällsbyggnads verksamhet sker för att 
öka transparensen och minska dubbelarbetet. Detta avser uppsatta mål, 
verksamhetsmått etcetera, för att undvika dubbelredovisning.” 

Med anledning av det övergripande arbetet inom kommunen avseende den interna 
kontrollen och den förnyade genomgång av lämpliga kontrollpunkter samt arbetet 
med förvaltningens verksamhetsplan så bedöms redovisning av var annan typ av 
uppföljning utöver det interna kontrolldokumentet vara överflödigt. 
Verksamhetsplanens utformning kommer att utgöra den transparens som angavs i 
samband med halvåruppföljningen av den interna kontrollplanen för 2021. 

Upplägget avseende den interna kontrollen för 2022 kommer att hanteras i ett separat 
ärende. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner årsuppföljningen av intern 
kontrollplan för 2021. 
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 25    MOS.2022.0017 

Intern kontrollplan 2022  

Ärendebeskrivning  
Förslag på kontrollpunkter för intern kontroll 2022 är framtaget genom analys med 
respektive avdelning inom Miljö och Samhällsbyggnad. Nya kommunövergripande 
riktlinjer togs fram av kommunstyrelsen 2021 § 221 efter att kommunens 
förtroendevalda revisorer under början av 2021 lämnade en granskningsrapport med 
följande rekommendation till kommunstyrelsen och samtliga nämnder: 

- Tillse att det genomförs en heltäckande risk- och väsentlighetsanalys. 
- Stärka sin bevakning av internkontrollarbetet under året så att kontroller sker 
kontinuerligt och att återrapportering av genomförda kontroller sker. 
- Aktivt delta i risk- och väsentlighetsbedömningen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2022 
 Intern kontroll, bruttolista med riskanalys 2022 
 Intern kontroll, föreslagna kontrollpunkter för 2022 
 Riktlinjer för intern kontroll 
 

Beredning 
Med anledning av ovan nämnda granskningsrapport samlade 
Kommunledningskontoret representanter för förvaltningarna i ett uppdrag att ta fram 
en likartad process för samtliga nämnder gällande intern kontroll. Gemensam mall 
och uppdaterade riktlinjer togs fram. 

För Miljö och Samhällsbyggnad innebar det att man under hösten tog fram 
utbildningsmaterial för samtliga avdelningar där medarbetarna även medverkade i att 
gå igenom befintliga processer på avdelningen. Riskmoment lyfts upp och 
värderades enligt risk- och väsentlighetsanalys. Modellen bygger på att varje moment 
värderas, baserat på sak- person- eller ekonomisk skada. En gradering från 1-4 om 
hur stor sannolikhet det är att ett fel inträffar samt hur stor konsekvensen då blir 
värderas. Den multiplicerade effekten anger om rutinerna och efterföljsamheten 
behöver kontrolleras eller inte. Med goda rutiner är sannolikheten liten att något ska 
hända och konsekvensen om något ändå händer, så liten som möjligt. 

De kontrollpunkter som har högst risk (9-16) tas upp som förslag på kontrollpunkter 
det kommande året. Om det vid värderingen framkommer att ett moment borde 
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bedömas ännu högre, har förvaltningen skyldighet att inte invänta den kommande 
granskningen, utan ska omgående åtgärda. 

Bruttolistan, inklusive värderingen, presenteras för nämnden och utifrån den har 
föreslagna kontrollpunkter tagits fram. I kontrollplanen anges även hur granskningen 
ska ske och återrapportering sker löpande under året. En samlad uppdatering lämnas i 
vårprognos och delårsrapport. I bokslutet återrapporteras en summering av året samt 
eventuellt beslutade åtgärder som är åtgärdade. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner föreslagna intern kontrollpunkter 
2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 26    MOS.2022.0069 

E-förslag att anlägga ängar på Eslövs grönytor  

Ärendebeskrivning  
Ett e-förslag gällande att anlägga ängar på Eslövs grönytor har inkommit den 19 
januari 2022. Förslaget har samlat röster från den 18 oktober 2021 till den 18 januari 
2022 och har sammanlagt fått 56 röster. I e-förslaget framförs de positiva aspekterna 
på den biologiska mångfalden av urbana ängar och att det kan bidra till Sveriges 
miljömål "ett rikt växt- och djurliv". Anläggandet av ängar kan även bidra till att 
spara resurser för kommunen då de kräver mindre skötsel än vanliga gräsmattor och 
bidrar även till att öka rekreationsvärdet på ytor som idag inte används mycket. 
Förslagsställaren föreslår därmed att ytor som idag består av klippt gräs och inte 
utnyttjas bör istället göras om till ängar. 

Beslutsunderlag 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 
 Slutrapport WRL 2017-10-01. Urbana ängsmarker 
 

Beredning 
Yrkanden 
Janet Andersson (S) yrkar att förvaltningen ska ges i uppdrag att utreda e-förslaget. 

Ledamöterna i Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar bifall till Janet Anderssons 
(S) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer under proposition Janet Anderssons (S) yrkande och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med det. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tackar förslagsställaren för e-förslaget och 
beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda e-förslaget att anlägga ängar på 
Eslövs grönytor. 

Beslutet skickas till  
Förslagsställaren 
Hemsidan 
Miljöavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 27    MOS.2022.0115 

E-förslag om ny lekplats i Marieholm  

Ärendebeskrivning  
Ett e-förslag gällande en ny lekplats i Marieholm har inkommit den 9 februari 2022. 
Förslaget har samlat röster från den 8 november 2021 till den 8 februari 2022 och har 
sammanlagt fått 112 röster. I e-förslaget framförs att det finns ett stort behov i 
Marieholm av ett bättre utbud för barn när det gäller lekplatser. Förslagsställaren 
föreslår att en ny och fräsch lekplats byggs, alternativt att någon av de befintliga 
lekplatserna i byn rustas upp. 

Beslutsunderlag 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 
 

Beredning 
Yrkanden 
Janet Andersson (S) yrkar avslag på e-förslaget då det finns en 
framtagen lekplatsplan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer under proposition Janet Anderssons (S) avslagsyrkande och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med det. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tackar förslagsställaren för e-förslaget och 
beslutar att avslå e-förslaget om en ny lekplats i Marieholm då det finns en 
framtagen lekplatsplan. 

Beslutet skickas till  
Förslagsställaren 
Hemsidan 

Paragrafen är justerad 
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§ 29    MOS.2022.0064 

Remissvar gällande förslag till skötselplan för naturreservatet 
Abullahagen  

Ärendebeskrivning  
Länsstyrelsen i Skåne har inkommit med remiss angående förslag till reviderad 
skötselplan för naturreservatet Abullahagen i Eslövs kommun. 

Abullahagen är ett statligt naturreservat och Natura2000-område som ligger i Eslövs 
kommun i anslutning till Eslövs tätort. I samband med att Abullahagen utsågs till 
naturreservat 1994, så delegerades ansvaret för skötseln till Eslövs kommun, ett 
ansvar som kommunen fortfarande innehar. Sedan ungefär 2014 är hagen i ett 
tillstånd av ökad igenväxning på grund av för lågt betestryck, otillräcklig skötsel och 
ökad näringsbelastning. Som ett första steg mot att vända den negativa utvecklingen 
av Abullahagen, tog miljöavdelningen kontakt med länsstyrelsen under hösten 2021 
för att stämma av betestryck och skötselbehov. Efter möte på plats och diskussion 
kunde bland annat konstateras att skötselplanen var gammal och behövde revideras 
enligt hagens nuvarande status och förutsättningar. Länsstyrelsen har därefter, i 
diskussion med kommunekolog, tagit fram ett förslag på en reviderad skötselplan 
som utgår från den gamla, men som har anpassats efter nuvarande skötsel och 
bevarandemål. 

Remisstiden sträcker sig från 21 januari till 11 februari men Eslövs kommun har 
beviljats förlängd remisstid till den 18 mars. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Remissvar angående förslag till  reviderad skötselplan för 

naturreservatet Abullahagen 
 Förslag till skötselplan för naturreservatet Abullahagen 
 Bevarandeplan för Natura 2000-området Abullahagen SE0430119, 2017-06-12 
 Skötselplan. Naturreservatet Abullahagen, Eslövs kommun, 1994-11-08 
 

Beredning 
Det nya förslaget på skötselplan har jämförts och stämts av mot den nu gällande 
skötselplanen för Abullahagen och bevarandeplanen för Natura2000-området.   

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden anser att det är positivt att en ny och mer 
aktuell skötselplan tas fram för naturreservat Abullahagen. Den nu gällande är till 
åren kommen och har ett fokus på skötselåtgärder nödvändiga under de första tio 
åren efter reservatets bildande.  Det är även önskvärt med en skötselplan för 
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naturreservatet som mer stämmer överens och är i linje med bevarandeplanen för 
Abullahagens Natura2000-områden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser vidare att den nya skötselplanen är 
tydlig och ger mer flexibilitet i att anpassa skötseln efter Abullhagens nuvarande 
status och rådande omständigheter och klimatförändring. Nämnden anser även att 
den nya skötselplanen blir tydligare och enklare att följa då antalet delområden har 
minskat ner från 32 till sex stycken samt att skötselåtgärder sammanfattats i en tabell 
med prioritetsordning. Utöver detta har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
följande kommentarer: 

- eftersom Abullahagen ligger rätt isolerad, omgiven av bebyggelse, så är det viktigt 
att hagen inte isoleras ännu mer från omgivande jordbrukslandskap. Det är därför 
viktigt att kontakten med den öppna slätten och jordbruksområdet i syd inte bryts. 
Detta påtalas i gällande skötselplan som allmän målsättning och bör tas med i den 
nya. 

- om möjligt så bör man ta upp  samma restaureringsåtgärder i skötselplan som i 
bevarandeplanen för Natura2000 gällande Långa kärr. ”Långa kärrs vattenkvalitet 
måste förbättras. Krav på rening av utsläppt vatten måste ställas i kontrollprogram 
och vid förnyade tillstånd till industrier i området som släpper ut vatten”. Sanering av 
bottensediment vore också en viktig och nödvändig restaureringsåtgärd om man ska 
nå målet ”god ekologisk och kemisk status enligt vattendirektivet”.  

- För område 1:2 öppen betesmark, föreslås som restaureringsåtgärd att öka den 
biologiska mångfalden genom exempelvis insådd av ängs-/hagmarksväxter. Med 
tanke på den värdefulla floran i Abullahagen och status som Natura2000-område så 
är det inte lämpligt att så in kommersiella fröblandningar eller liknande här. Man bör 
därför vara tydlig med att vid en sådan åtgärd får endast lokalt växtmaterial 
användas, det vill säga helst frön insamlade från Abullahagen. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande angående 
Länsstyrelsens förslag på skötselplan för Abullahagen och översänder det till 
Länsstyrelsen Skåne. 

Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen Skåne, skane@lansstyrelsen.se 
Kommunstyrelsen, för kännedom 

Paragrafen är justerad 
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§ 30    MOS.2020.1113 

Reviderat förslag till riktlinjer för resor och möten  

Ärendebeskrivning  
Kommunens riktlinjer för resor och möten antogs den 16 juni 2014 av 
kommunfullmäktige. I samband med antagandet beslutades att revidering av 
riktlinjerna skulle ske senast den 31 december 2018, vilket ännu inte har genomförts. 

Avdelningen Gata, trafik och park fick i uppdrag att revidera riktlinjerna för resor 
och möten under 2021, enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 27 
januari 2021, § 3. I samband med antagandet av de reviderade riktlinjerna ska Eslövs 
kommuns resepolicy från 2003 utgå. 

Riktlinjer för resor och möten från 2014 har reviderats och ett förslag på 
remissversion har tagits fram, vilken miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade att skicka på delgivning till kommunstyrelsen och kommunens nämnder 
enligt beslut den 29 september 2021, § 170. Yttrandena skulle vara inkomna till 
Miljö och Samhällsbyggnad senast den 30 november 2021. 

Inkomna synpunkter har nu behandlats och arbetats in i dokumentet om riktlinjer för 
resor och möten, revidering 2022-01-24. En redogörelse av alla remissvar har 
sammanställts, se bilaga 1 – ”Redogörelse av remissvar gällande revidering av 
riktlinjer för resor och möten”. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Förslag till riktlinjer för resor och möten - efter remittering 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 3, 2021 Revidering av riktlinjer 

för resor och möten 
 Resepolicy för Eslövs kommun 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 170, 2021 Remittering av 

förslag till riktlinjer för resor och möten 
 Rutin för distansarbete, antagen 2021-06-24 
 Riktlinjer för resor och möten, revidering 2022-01-24 
 Bilaga 1 - Redogörelse av remissvar gällande riktlinjer för resor och möten 
 

Beredning 
Remissversionen av riktlinjer för resor och möten skickades ut på delgivning till 
kommunstyrelsen och kommunens nämnder under hösten 2021. Utskick gjordes till 
sju kommunala nämnder, varav sex stycken har återkopplat med ett yttrande. Fem av 
dessa yttranden är med erinran. Överförmyndarnämnden har inte återkommit med 
något yttrande. 
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Utifrån de synpunkter som inkommit uppfattar Miljö och Samhällsbyggnad att 
kommunens nämnder generellt anser att förslaget till riktlinjer för resor och möten är 
en tydlig och informativ handling med väl beskrivna rekommendationer. Det är rakt 
formulerat med tydliga anvisningar om hur resor bör ordnas, samtidigt som det ges 
utrymme att göra en avvägning mellan miljöaspekter, kostnader och effektivitet i det 
enskilda fallet. 

När det gäller stycket som handlar om distansarbete, föreslår fem av de kommunala 
nämnderna att detta stryks ur förslaget till riktlinjer för resor och möten eftersom 
Eslövs kommun redan har en rutin framtagen för distansarbete, antagen den 24 juni 
2021. I rutinen framgår bland annat att det är viktigt att utveckla, vårda och stärka 
relationer mellan grupper, vilket är svårare att göra på distans. Distansarbete är 
förenat med såväl fördelar som nackdelar. Det är inte enbart miljövinster som kan 
vägas in vid bedömning av vad som är en lämplig omfattning av distansarbete. 

För att undvika att riktlinjer för resor och möten lämnar motstridiga förklaringar 
gällande distansarbete, har Miljö och Samhällsbyggnad strukit detta stycke i riktlinjer 
för resor och möten, revidering 2022-01-24. I övrigt är dokumentet detsamma som 
vid remissversionen. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att: 

- anta reviderad version av riktlinjer för resor och möten att gälla från den 1 maj 
2022. 
- upphäva Resepolicy för Eslövs kommun, 2003-03-31, från den 1 maj 2022. 

Deltar ej i beslutet 
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 31    MOS.2021.0137 

Utvärdering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel  

Ärendebeskrivning  
Inför nyöppningen av Stora torg den 1 juli 2021 reviderades de lokala 
ordningsföreskrifterna för torghandel. I samband med detta inventerades vilka behov 
för torghandel (både saluplatser och street food-platser) som fanns då och jämförelser 
gjordes även med andra kommuners ordningsföreskrifter. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige den 26 maj 
2021, § 90, att anta nya lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Eslövs kommun 
att gälla från och med 1 juli 2021. 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2021, § 150, bland annat att en utvärdering av 
de lokala ordningsföreskrifterna ska göras och rapporteras till kommunstyrelsen 
senast januari 2022. 

Kommunfullmäktige antog de lokala ordningsföreskrifterna den 14 juni 2021, § 94, 
att gälla från och med 1 juli 2021. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Utvärdering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
 Presentation. Utvärdering lokala ordningsföreskrifter för torghandeln 220203 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 90, 2021 Lokala 

ordningsföreskrifter för torghandel i Eslövs kommun 
 Kommunfullmäktiges beslut § 94, 2021 Lokala ordningsföreskrifter för 

torghandel  i Eslövs kommun 
 

Beredning 
I samband med att ombyggnationen av Stora torg färdigställdes så öppnades torgytan 
för torghandel från och med 1 juli 2021. Den pågående pandemin har ändrat 
förutsättningarna för all torghandel. Det innebär att, den av kommunstyrelsen, 
efterfrågade utvärderingen inte blir heltäckande. 

Marknaderna i Sverige har ställts in och detta har inneburit att några av 
marknadsknallarna som i vanliga fall åker runt på olika marknader vid några 
tillfällen, på eget initiativ, anordnat minimarknader på Stora torg (22/9, 22/10, 27/10 
samt 25/11). Under perioden 1 juli – 31 december var det 31 bokningar av saluplatser 
(fyra platser för månadsbokningar och 27 platser för enstaka dagar) samt 17 
bokningar för street food-platser (sex platser för månadsbokningar och elva platser 
för enstaka dagar). 
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Synpunkter på ordningsföreskrifterna har kommit in från både näringsidkare och 
medborgare gällande att saluplatserna är för små, att tiderna för när torghandel får 
bedrivas slutar för tidigt samt att torghandlarna inte har någonstans att parkera sin bil 
under försäljningstiden förutom på torgytan. 

Utvärderingen har gjorts genom att dels ta hänsyn till inkomna synpunkter från 
näringsidkare och medborgare och dels avdelningen för Gata, trafik och parks egna 
reflektioner. Av utvärderingen har framkommit: 
- att torghandlarna inte har stått på markerade platser utan de har själv placerat sig 
lite varstans på ytan, 
- att torghandlare som har bokat plats för en månad i taget bara har varit där enstaka 
dagar under månaden, 
- att saluplatserna är för små jämfört med tidigare, 
- att tiderna för när torghandel får bedrivas slutar för tidigt samt 
- att det är problem med parkerade bilar på torgytan. Gäller både saluplatser och 
street food-platser (pop-up vagnar). En del säljer sina varor direkt från bilen och 
behöver ha den vid saluplatsen. Andra har svårt att ställa den längre bort, i till 
exempel Badhusparken, eftersom de då får lämna sin saluplats eller street food-plats 
under tiden de parkerar eller flyttar sitt fordon. Parkeringstiden på de allmänna p-
platserna i till exempel Badhusparken är begränsad till två timmar. 

Avdelningen för Gata, trafik och park bedömer att lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel behöver ses över och revideras med hänvisning till ovanstående punkter. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

- godkänna utvärderingen och översända den till kommunstyrelsen. 
- ge förvaltningen i uppdrag att revidera de lokala ordningsföreskrifterna för 
torghandel. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Avdelningen för gata, trafik och park 

Paragrafen är justerad 
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§ 32    MOS.2022.0014 

Borttagen på grund av personuppgifter.  

Paragrafen är justerad 
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§ 33  

Borttagen på grund av personuppgifter.  

Paragrafen är justerad 
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§ 34  

Borttagen på grund av personuppgifter.  

Paragrafen är justerad 
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§ 35  

Information från kart- och bygglovsavdelningen  

Ärendebeskrivning  
Christian Nielsen, bygglovschef, informerar nämnden om hur utvecklingen har sett 
ut på kart- och bygglovsavdelningen genom åren och hur man har och fortsätter att 
arbeta med att optimera bygglovsprocessen. Information ges om 2021 års resultat 
inom de olika arbetsområdena samt om tillsynsarbete och avdelningens 
verksamhetsplan. 

Susanne Hultman, GIS-samordnare, presenterar för nämnden vad man har arbetat 
med inom geografiskt informationssystem (GIS). Mycket arbete har gjorts inom 
området trygghetssamordning. Exempel ges på hur digital trygghetsvandring går till 
med inrapportering av händelser såsom skadegörelse, otrygghet med mera. Därtill får 
nämnden information om arbetet med att lägga in historiska kartor på hemsidan som 
ger medborgare en inblick i den historiska förändringen i staden. 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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