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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Stadshusets sammanträdesrum Sahlin/Möller kl. 13:30-17:45  
  
Beslutande Bengt Andersson (M) (ordförande) 

Janet Andersson (S) (vice ordförande) 
Sofia Hagerin (C) (2:e vice ordförande) 
Göran Lindvall (SD) 
Jan-Åke Larsson (S) 
Håkan Bjelkengren (M) 
Samuel Estenlund (KD) 
Lilli Trpkoski (S) 
Miroslav Han (S) 
Anders Borgquist (C) 
Yngve Mark (SD)  ersätter Dennis Larsen (SD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

John Fidler (L) 
Damir Vazgec (M) 
Marija Dimovska (S) 
Mats Löfström (S) 
Kent Björk (SD) 
Anna Osvaldsson (KD) 
Per Anders B Nilsson (V) 

  
Övriga närvarande Dave Borg (Förvaltningschef) 

Ina Petersson (Nämndsekreterare) 
  
Utses att justera Sofia Hagerin (C) 
  
Justeringens plats o tid Miljö och Samhällsbyggnad, 2022-03-28   
  
Protokollet omfattar §§40-45, §§49-54, §§56-59 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Ina Petersson  

Ordförande          
 Bengt Andersson (M)  

 

Justerande   
  Sofia Hagerin (C)  
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Innehåll 
 

§40 Val av protokolljusterare 

§41 Ändring av föredragningslistan 

§42 Ekonomisk månadsrapport för februari 2022 

§43 Förslag till handlingsplan avseende utredning om miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens förutsättningar 

§44 Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen 
(SD) om att bevara och stärka gatubelysningen i kommunen 

§45 Inriktningsbeslut gällande belysning av gång- och cykelvägar längs 
statligt och kommunalt vägnät utanför tättbebyggt område 

§49 Information om kandidaturen för biosfärområdet Vombsjösänkan 

§50 Borttagen på grund av personuppgifter. 

§51 Information om bygglov på fastigheten BILLINGE 12:58 
(BYGG.2022.38) 

§52 Information om fastigheten Örnen 4 (BYGG.2022.19) 

§53 Information från avdelningen gata, trafik och park 

§54 Information om medarbetarenkäten 

§56 Redovisning av delegeringsbeslut från kart- och bygglovsavdelningen 
och miljöavdelningen 2022 

§57 Anmälningar från kart- och bygglovsavdelningen och miljöavdelningen 
2022 

§58 Redovisning av delegeringsbeslut i Platina för februari 2022 

§59 Anmälningar för kännedom i Platina för februari 2022 
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§ 40  

Val av protokolljusterare  

Sofia Hagerin (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll den 28 mars 
2022. 

Paragrafen är justerad 
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§ 41  

Ändring av föredragningslistan  

Ärendebeskrivning  
Ordförande föreslår att ärendet, upphävande av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut § 32, 2022 gällande klagomål på placering av 
uteservering vid Stora torg 9 i Eslöv, läggs till på föredragningslistan och behandlas 
som ärende nr. 16. 

Ärendet direktjusterades den 23 mars 2022 och kan hittas i separat protokoll. 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns med ändringen att ärendet, upphävande av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut § 32, 2022 gällande klagomål på placering av 
uteservering vid Stora torg 9 i Eslöv, läggs till på föredragningslistan och behandlas 
som ärende nr. 16. 

Paragrafen är justerad 
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§ 42    MOS.2022.0001 

Ekonomisk månadsrapport för februari 2022  

Ärendebeskrivning  
Ekonomisk månadsrapport för februari har tagits fram. Helårsprognosen för miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden är sammantaget ett resultat i nivå med budget. 

Investeringarna förväntas rymmas inom budgeterad ram. 

Hälsotalet för Miljö och Samhällsbyggnad är 93,6 %. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Ekonomisk månadsrapport februari 2022 
 Presentation. Månadsuppföljning för februari 2022 
 

Beredning 
Månadsrapporten har tagits fram i samråd med avdelningarna på Miljö och 
Samhällsbyggnad. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner ekonomisk månadsuppföljning för 
februari 2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 43    MOS.2022.0032 

Förslag till handlingsplan avseende utredning om miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens förutsättningar  

Ärendebeskrivning  
I samband med budget för verksamhetsåret 2021 så beslutade kommunfullmäktige 
att en fördjupning skulle göras av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
förutsättningar. Detta med anledning av den obalans som nämnden redovisat mellan 
tillgängliga resurser och det behov som uppkommer med anledning av kommunens 
höga tillväxttakt. Med anledning av denna beslutade fördjupning upphandlades en 
utredning av nämndens förutsättningar. Utredningen genomfördas av KPMG och 
rapporten från utredningsuppdraget presenterades under hösten 2021. Den föreslagna 
handlingsplanen är framtagen med anledning av vad som framkom av denna rapport. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Förslag till handlingsplan avseende utredning om miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens förutsättningar 
 KPMGs utkast till rapport om miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv 

kommun, september 2021 
 Handlingsplan kopplat till utredning av Miljö och Samhällsbyggnad 2021 
 

Beredning 
Rapporten från KPMG har diskuterats på politisk nivå såväl som på 
tjänstemannanivå under hösten 2021. Inför upphandlingen bildades en styrgrupp 
bestående av kommundirektör Eva Hallberg, ekonomichef Tomas Nilsson, 
Kommunledningskontoret samt förvaltningschef Dave Borg och stabschef Karin 
Sandström, Miljö och Samhällsbyggnad. Denna grupp diskuterade vilka av de 
områden som lyfts fram i rapporten som skulle prioriteras i det fortsatta arbetet. 

Dessa prioriterade områden utgör grunden för handlingsplanen som har valts att 
hållas mycket enkel, vilket innebär att en del utredningsarbete avseende vad som 
behöver göras inom respektive område kommer att behöva göras. Det ansågs 
viktigare att lyfta fram de prioriterade fokusområdena än att lägga ytterligare tid på 
utredning av vad som behöver göras inom respektive område. Ansvariga funktioner 
samt preliminär tidplan har definierats för respektive fokusområde. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
handlingsplanen för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 44    MOS.2021.1020 

Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen 
(SD) om att bevara och stärka gatubelysningen i kommunen  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har enligt beslut § 118, 2021 remitterat en motion från Ted 
Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om att bevara och stärka gatubelysningen 
i kommunen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Nämndens svar 
ska inkomma den 22 april 2022. 

I motionen föreslås följande: 
-Att beslutet från 2017 om avveckling av gatubelysning upphävs. 
-Att befintlig gatubelysning som berörts av detta beslut succesivt antingen renoveras 
eller ersätts efter behov. 
-Att de gatlampor som redan tagits bort i enlighet med beslutet från 2017 ersätts med 
nya lampor. 
-Att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja ett arbete för att 
utveckla gatubelysningen i mindre orter i Eslövs kommun. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik 

Ottesen (SD) om att bevara och stärka gatubelysningen i kommunen. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 118, 2021 Remittering av motion från Ted 

Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om att bevara och stärka 
gatubelysningen i kommunen 

 Motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om att bevara och 
stärka gatubelysningen i kommunen 

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 127, 2017 
Belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort 

 Budget 2018 samt flerårsplan 2019 och 2020 
 Budget 2022 samt flerårsplan 2023 till 2025 
 

Beredning 
Belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort utreddes senast 2017. Vid utredningen 
kontaktades trafikverket och ställde frågan om de var intresserade att överta 
belysningsanläggningarna. Trafikverket meddelade att det inte fanns något intresse i 
att överta anläggningarna. Förvaltningen tog fram en inventeringslista över de 
befintliga gatubelysningsanläggningarna. Av inventeringslistan framgår det vilka 
anläggningar som ska bevaras eller läggas ned - helt eller delvis. 
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Bedömningen gjordes utifrån: 
- ”samlad bebyggelse” 
- busshållplats 
- och/eller verksamhet som gör att många rör sig i vägrummet. 

Förklaring till samlad bebyggelse kommer från gällande översiktsplan från den 25 
februari 2002. Samlad bebyggelse föreligger om en bebyggelsegrupp om 10-20 hus 
finns och de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller endast avskiljs av vägar, 
parker, mindre fastigheter eller liknande. 

I budgeten 2018 beviljades investeringsmedel för ombyggnad och förnyelse av 
anläggningarna som ska bevaras enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
§ 127, 2017. Medel för nedmontering av anläggningar ska ske när den årliga 
driftsbudgeten medger. Sedan beslutet om investering i landsbygdsbelysningen så 
har ombyggnad och rivning fortgått enligt nämndsbeslutet 2017. 
Investeringsbudgeten har varit 3 miljoner per år. 

I budgeten 2022 samt flerårsplan 2023 till 2025 tar man upp att belysning på 
landsbygden ska prioriteras långsiktigt, varför ytterligare 4 mnkr investeringsmedel 
tilldelas per år 2022-2025 och 3 mnkr 2026. 

Förvaltningen gör följande bedömning av föreslagna punkter i motionen: 
- Förslag: Att beslutet från 2017 om avveckling av gatubelysning upphävs. 
- Svar: Avslås, förvaltningens beslut kan inte upphävas då investeringsmedel finns 
med 7 miljoner årligen. Om beslutet upphävs kan inte investeringarna i 
landsbygdsbelysningen fortgå. Avsatta investeringsmedel kan bara användas till 
upprustning inte avveckling av anläggningar. Nytt beslut behöver arbetas fram innan 
beslutet upphävs. 

- Förslag: Att befintlig gatubelysning som berörts av detta beslut succesivt antingen 
renoveras eller ersätts efter behov. 
- Svar: Avslås, avsatta investeringsmedel kan bara användas till upprustning av 
anläggningar. Upprustningen följer trafikverkets standard och godkänns av 
trafikverket. 

- Förslag: Att de gatlampor som redan tagits bort i enlighet med beslutet från 2017 
ersätts med nya lampor. 
- Svar: Avslås, belysningen är både längs trafikverkets- och privata vägar och det är 
ej möjligt att ersätta dessa innan en granskning och utredning har genomförts. 

- Förslag: Att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja ett 
arbete för att utveckla gatubelysningen i mindre orter i Eslövs kommun. 
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- Svar: Avslås, det är ej skäligt att belysa fler områden på landsbygden på grund av 
kostnaden. Det är även högst osannolikt att trafikverket ger tillstånd att sätt upp 
belysningsanläggningar där det inte finns några i dag. 

Yrkanden 
Janet Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag på avslag till motionen. 

Göran Lindvall (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Janet Andersson (S) yrkande på bifall till förvaltningens förslag 
till beslut mot Göran Lindvalls (SD) bifallsyrkande till motionen och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag på avslag till motionen. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om att bevara och 
stärka gatubelysningen i kommunen. 

Reservationer 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 45    MOS.2022.0107 

Inriktningsbeslut gällande belysning av gång- och cykelvägar längs 
statligt och kommunalt vägnät utanför tättbebyggt område  

Ärendebeskrivning  
Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 är en fördjupning av den regionala 
infrastrukturplanen, där en del av potten är avsedd för cykelvägar längs det statliga 
vägnätet. I cykelvägsplanen pekas namngivna objekt ut med brister som ska åtgärdas 
och i den nu gällande planen har Eslövs kommun med tre utpekade objekt. Dessa tre 
objekt kommer att följa med in i den nya cykelvägsplanen som arbetas fram just nu. 

I dessa gång- och cykelprojekt, som genomförs i samarbete med Trafikverket, 
diskuteras ofta belysningsfrågan. Trafikverket utgår ifrån de krav och de regelverk de 
lyder under och generellt anser de att gång- och cykelvägar längs statliga vägar 
utanför tättbebyggt område inte behöver belysas ur bland annat 
trafiksäkerhetssynpunkt. 

Om kommunen däremot anser att gång- och cykelbelysning krävs på hela eller delar 
av sträcka där gång- och cykelväg planeras inom ett projekt, är det kommunen som 
får investera, äga samt sköta och underhålla anläggningen till 100 %. Detta gäller 
längs statlig väg utanför tättbebyggt område, men också längs kommunal väg utanför 
tättbebyggt område. 

För att få en tydlighet kring hur belysningsfrågan ska behandlas i dessa gång- och 
cykelprojekt, och för att förenkla arbetsprocessen, behöver Eslövs kommun fatta ett 
inriktningsbeslut. Inriktningsbeslutet blir en vägledning för hur tjänstepersoner ska 
resonera gällande belysningsfrågor som rör gång- och cykelvägar längs statliga och 
kommunala väg utanför tättbebyggt område samt hur befintlig kommunal 
gatubelysning längs statliga vägar utanför tättbebyggt område ska behandlas. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Inriktningsbeslut gällande belysning av gång- och cykelvägar 

längs statligt och kommunalt vägnät utanför tättbebyggt område 
 Bilaga 1. Belysning av cykelnät utanför tätort (TDOK 2014-0286) 2014-10-08 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 127, 2017 

Belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort 
 

Beredning 
Bakgrund 
Den regionala infrastrukturplanen för Skåne tas fram av Region Skåne på uppdrag av 

12 ( 30 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-03-23 

 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

regeringen, vilket sker tillsammans med Trafikverket, Skånes kommuner samt 
representanter från näringslivet. Planen avser investeringsåtgärder på i huvudsak det 
statliga vägnätet i Skåne, vilket består av riksvägar, länsvägar och tillhörande 
cykelvägar. Den nu gällande planen sträcker sig mellan år 2018-2029 och vart fjärde 
år tas en ny regional infrastrukturplan fram, och därmed också en ny cykelvägsplan. 

Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 är en fördjupning av den regionala 
infrastrukturplanen avseende cykelsatsningar. I den beskrivs mer utförligt vilken pott 
som finns för cykelåtgärder i Skåne, där en del av potten är avsedd för cykelvägar 
utmed det statliga vägnätet. Utifrån fyrstegsprincipen fastställs fem 
prioriteringsgrunder som ligger till grund för vilka brister som ska åtgärdas som 
namngivna objekt i planen. Trafikverket ansvarar för genomförandet av planen när 
den är antagen och påbörjar en avtalsprocess med de kommuner som ska vara 
medfinansiärer för de aktuella objekten. I de fall ett objekt kräver en fördjupad 
åtgärdsvalsstudie initieras detta av Trafikverket. 

Eslövs kommun har i den nu gällande cykelvägsplanen med tre namngivna objekt. 
Dessa är: 
- Gång- och cykelväg mellan Stabbarp-Bosarp-Öslöv. 
- Gång- och cykelväg mellan Billinge-Röstånga. 
- Gång- och cykelväg mellan Östra Asmundtorp-Trollenäs (samt en kommunal del 
mellan Vetegatan i Eslöv och Östra Asmundtorp). 

De tre olika cykelprojekten har kommit olika långt i arbetsprocessen och beräknas 
därmed vara färdigställda vid olika tidpunkter. För samtliga projekt har 
medfinansieringsavtal tagits fram och fastställts. 

Gång- och cykelbelysning 
I arbetet med de cykelprojekt som tas upp i cykelvägsplanen för Skåne, och som görs 
i samarbete med Trafikverket, berörs ofta belysningsfrågan. Trafikverket utgår ifrån 
de krav och regelverk som de lyder under, t.ex. vägar och gators utformning (VGU). 
För belysning utanför tätort använder Trafikverket riktlinjen Belysning av cykelnät 
utanför tätort (TDOK 2014:0286), se bilaga 1. Generellt kan sägas att det regionala 
cykelhuvudnätet belyses enbart om det potentiella antalet cyklister är stort eller om 
stråket är otryggt eller om det är en viktig förbindelse för skolpendling eller besök på 
viktiga målpunkter under dygnets mörka timmar. Det övriga cykelnätet eller 
rekreationsnätet belyses inte. 

Om kommunen ändå anser att belysning krävs på hela eller delar av en sträcka som 
ingår i ett gång- och cykelprojekt, trots att Trafikverks ovan nämnda kriterier inte 
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uppfylls gällande belysning utanför tätort, kommer kostnad för investering, ägande 
samt skötsel och underhåll att hamna på kommunen med 100 %. Detsamma gäller 
för gång- och cykelväg längs kommunal väg utanför tättbebyggt område – om 
kommunen önskar att belysa en sådan sträcka hamnar investering, ägande samt drift 
och underhåll på kommunen med 100 %. 

Gatubelysning 
Längs vissa statliga vägar inom Eslövs kommun finns idag 
gatubelysningsanläggningar som ägs och sköts av kommunen. Dessa anläggningar 
övertogs av dåvarande Vägverket redan på 90-talet eftersom de inte ansåg att 
gatubelysningen behövdes ur trafiksäkerhetssynpunkt, och redan då var dessa 
anläggningar i dåligt skick. 

År 2017 beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, § 127, att sända ut en 
remiss avseende gatubelysningen på landsbygden, innehållande kartor och listor över 
vilka anläggningar som bedömts skulle behållas eller tas bort. Bedömningen hade 
gjorts utifrån tre kriterier som skulle uppfyllas – samlad bebyggelse, busshållplats 
och/eller verksamhet som gör att många rör sig i vägrummet. 

I dagsläget pågår ett arbete med denna landsbygdsbelysning utifrån det fattade 
beslutet från 2017, § 127. En del belysningsstolpar har raserats och en del har 
behållits för att bytas ut och förnyas. 

I de fall gång- och cykelprojekt planeras tillsammans med Trafikverket längs en 
sträcka där befintlig gatubelysning ägs av kommunen, är det upp till kommunen att 
bestämma om gatubelysningen ska finnas kvar eller inte. Här bör beslutet från 2017 
vara vägledande. Exempelvis kan det finnas gatubelysning vid samlad bebyggelse 
som enligt beslut ska finnas kvar. 

En dialog och ett samarbete får ske tillsammans med entreprenadledaren som arbetar 
med landsbygdsbelysningen på avdelningen gata, trafik och park. Kostnad för 
åtgärder av kommunal gatubelysning i ett gång- och cykelprojekt belastar kommunen 
med 100 %. 

Inriktningsbeslut 
För att får en tydlighet i hur belysningsfrågan ska bemötas och för att underlätta 
arbetsprocessen i dessa gång- och cykelprojekt, behöver ett inriktningsbeslut fattas 
som blir vägvisande. För förslag på inriktningsbeslut, se nedan: 

- Belysning längs statlig väg utanför tättbebyggt område 
I de fall Trafikverkets krav och regelverk inte förespråkar att en gång- och cykelväg 
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belyses längs statlig väg utanför tättbebyggt område ska kommunen följa samma 
riktlinje. 

- Belysning längs kommunal väg utanför tättbebyggt område 
I de fall gång- och cykelväg anläggs längs kommunal väg utanför tättbebyggt område 
ska gång- och cykelväg inte belysas. 

- Befintlig kommunal gatubelysning längs statlig väg 
I de fall gång- och cykelväg planeras längs statlig väg utanför tättbebyggt område, 
där det finns befintlig kommunal gatubelysning, ska beslutet från 2017 vara 
vägledande. På de vägsträckor eller platser där kommunen har valt att behålla 
belysningsstolpar ska dessa stolpar finns kvar även efter anläggandet av ny gång- och 
cykelväg. 

Yrkanden 
Janet Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Göran Lindvall (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande 
tillägg: "Man måste vara flexibel om omständigheterna kräver det. Ärenden måste 
bedömas utifrån rådande omständigheter såsom aspekten av trygghet och säkerhet". 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först förvaltningens förslag till beslut under proposition och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med det. 

Därefter ställer ordförande Göran Lindvalls (SD) tilläggsyrkande under proposition 
och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

- I de fall Trafikverkets krav och regelverk inte förespråkar att en gång- och cykelväg 
belyses längs statlig väg utanför tättbebyggt område ska kommunen följa samma 
riktlinje. 
- I de fall gång- och cykelväg anläggs längs kommunal väg utanför tättbebyggt 
område ska gång- och cykelväg inte belysas. 
- I de fall gång- och cykelväg planeras längs statlig väg utanför tättbebyggt område, 
där det finns befintlig kommunal gatubelysning, ska beslutet från 2017 vara 
vägledande. På de vägsträckor eller platser där kommunen har valt att behålla 
belysningsstolpar ska dessa stolpar finns kvar även efter anläggandet av ny gång- och 
cykelväg. 
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Reservationer 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig för eget tilläggsyrkande. 

Beslutet skickas till  
Avdelningen gata, trafik och park 

Paragrafen är justerad 
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§ 49    MOS.2022.0175 

Information om kandidaturen för biosfärområdet Vombsjösänkan  

Ärendebeskrivning  
Vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte den 23 mars 2022 lyfts 
biosfärsområdet som en informationspunkt med två syften: 
1) uppdatera nämnden om arbetet inom projektet sedan förstudien avslutades och 
2) förbereda nämnden på de beslut som kommer att behöver fattas vid nämndsmötet 
den 27 april 2022. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Information om kandidaturen för biosfärområdet 

Vombsjösänkan 
 Kommunstyrelsens beslut § 155, 2014 Avsiktsförklaring om inrättandet av ett 

biosfärområde i Vombsjösänkan 
 Kommunstyrelsens beslut § 56, 2020 Förslag att godkänna förstudie och anta 

avsiktsförklaring avseende biosfärområde Vombsjösänkan 
 Verksamhetsplan och budget för kandidaturen 2022, antagen 2021-11-25 
 

Beredning 
Under kandidaturperioden har förstudiens förslag till biosfärområde vidareutvecklats 
utifrån de medskick som Nationella programkommittén och UNESCO framförde. Ett 
reviderat förslag till biosfärområde kommer att presenteras. Likaså kommer vinsterna 
och riskerna med att etablera ett biosfärområde att belysas samt det ekonomiska 
perspektivet. 

Tidplanen för kvarvarande arbete, innan ansökan kan skickas till nationella 
programkommittén och UNESCO, kommer att presenteras samt de två beslut som 
behöver fattas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vid sammanträdet den 27 
april, det vill säga geografiska avgränsningen av biosfärområdet och den 
organisationsstruktur som ska byggas för att upprätthålla och vidareutveckla 
biosfärområdet. Det är viktigt att kommunstyrelserna i alla tre kommuner (Eslöv, 
Lund och Sjöbo) fattar samma beslut avseende geografisk utbredning och 
organisationsstruktur vid sina respektive sammanträden i maj och juni 2022. 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen, för kännedom 
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Paragrafen är justerad 
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§ 50  

Borttagen på grund av personuppgifter.  

Paragrafen är justerad 
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§ 51  

Information om bygglov på fastigheten BILLINGE 12:58 (BYGG.2022.38)  

Ärendebeskrivning  
Christian Nielsen, bygglovchef, informerar nämnden om ärende gällande bygglov för 
ändrad användning (skola till bostäder) och utvändig ändring samt ändrad 
planlösning på fastigheten BILLINGE 12:58, Skolvägen, Billinge. Information 
delges nämnden då ett ordförandebeslut föreslås med anledning av att nämndens 
sammanträde i april inte kan avvaktas. 

Beredning 
Yrkanden 
Janet Andersson (S) yrkar att utifrån den information som framkommit på 
sammanträdet ger nämnden ordförande mandat att skriva på beslutet gällande ett 
positivt bygglov då ärendet anses som angeläget och bör behandlas skyndsamt. 

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

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger ordförande mandat att skriva på beslutet 
gällande ett positivt bygglov då ärendet anses som angeläget och bör behandlas 
skyndsamt. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 52  

Information om fastigheten Örnen 4 (BYGG.2022.19)  

Ärendebeskrivning  
Magnus Pettersson, bygglovhandläggare, presenterar ärende om marklov, 
rivningslov och bygglov på fastigheten Örnen 4, västra delen, Spritfabriken. 
Förutsättningarna för att bevilja bygglov med liten avvikelse på fastigheten 
behandlas. Information delges nämnden då ett ordförandebeslut föreslås med 
anledning av att nämndens sammanträde i april inte kan avvaktas. 

Beredning 
Yrkanden 
Janet Andersson (S) yrkar att utifrån den information som framkommit på 
sammanträdet ger nämnden ordförande mandat att skriva på beslutet gällande ett 
positivt bygglov då ärendet anses som angeläget och bör behandlas skyndsamt. 

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

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger ordförande mandat att skriva på beslutet 
gällande ett positivt bygglov då ärendet anses som angeläget och bör behandlas 
skyndsamt. 

Paragrafen är justerad 
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§ 53  

Information från avdelningen gata, trafik och park  

Ärendebeskrivning  
Christel Wohlin, avdelningschef och Magnus Hall, enhetschef ger nämnden 
övergripande information om avdelningens verksamhetsplan samt hur arbetet 
fortskrider i verksamheten. Information delges om större investeringar, projekt som 
genomförs tillsammans med Trafikverket, årsanslag 2021 samt arbetet inom 
driftenheten. Nämnden får även lite statistik om antal pågående och avslutade 
ärenden på avdelningen. 188 aktuella ärenden är igång och sammanlagt 547 ärenden 
har avslutats under 2022. 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 54  

Information om medarbetarenkäten  

Ärendebeskrivning  
Dave Borg, förvaltningschef, informerar nämnden om resultatet från 
medarbetarenkäten. Enkäten är uppdelad i fyra områden: hållbart 
medarbetarengagemang, gemensamma värderingar, utvecklingar och 
ambassadörskap. Majoriteten av frågorna/påståendena presenteras som ett 
medelvärde på en skala 1-5, där ett resultat med ett medelvärde över 4 ses som bra. 
Resultatet har förbättrats med åren och antalet påståenden med ett medelvärde under 
fyra har minskat. Förvaltningen arbetar vidare med de delar där medelvärdet 
undergick fyra men har fortsatt fokus på de delar som går bra i syfte att bibehålla det 
goda resultatet. 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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