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Dnr: -

§ 51 Information: Ekonomi och administration
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Ordförande och vice ordförande ges möjlighet att delta på Mötesplats Skåne 2014 och
Vattenorganisationernas riksmöte 2014. Vid förhinder har ordförande och vice ordförande rätt
att lämna sin plats vidare till annan intresserad representant från utskottet.
2. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Månadsrapport NSVA Svalöv - utfall mars 2014 (dnr 359-2014)
b) Återrapportering Synpunkten kvartal 1 2014 samhällsbyggnadsutskottet (Dnr 557-2014)
Totalt 16 synpunkter har kommit in varav åtta har besvarats. Påminnelse har skickats till handläggare med
obesvarade synpunkter. Efter påminnelse är alla synpunkter utom två besvarade.

c) Inkomna kurs- och konferensinbjudningar:
- Mötesplats Skåne 2014 – en heldag om Skånes utveckling, 2014-08-15
- Vattenorganisationernas riksmöte 2014, 2014-09-22—23

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 502-2014

§ 52 Försäljning av Södra Svalöv 34:80 och 34:89
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Förvaltningen uppdras sälja Södra Svalöv 34:80 och 34:89 till AB SvalövsBostäder för
1 225 000 kr. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna handlingar i
ärendet.
2. Förvaltningen uppdras att ta fram förslag till principer för prissättning av mark i kommunen.
Redovisning ska ske till utskottet senast under augusti månad.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har mottagit en förfrågan från AB SvalövsBostäder (nedan Svabo) om att förvärva
kommunens fastigheter Södra Svalöv 34:80 samt 34:89. Svabo avser att uppföra flerbostadshus
på fastigheterna.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet har tidigare godkänt ett markanvisningsavtal mellan
kommunen och Skarne Development AB för de aktuella fastigheterna (dnr 543-2010).
Markanvisningsavtalet löpte ut 2014-02-27 och kommunen kan därmed teckna avtal med en ny
intressent. Köpeskillingen i markanvisningsavtalet uppgick till 1 200 000 kr. Om motsvarande
köpeskilling ska gälla ger indexuppräkning (jmfr KPI december 2010 – december 2013) 1
225 000 kr.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2014-04-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M): 1. Förvaltningen uppdras sälja Södra Svalöv 34:80 och 34:89 till AB
SvalövsBostäder för 1 225 000. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att
underteckna handlingar i ärendet. 2. Förvaltningen uppdras att ta fram förslag till principer för
prissättning av mark i kommunen. Redovisning ska ske till utskottet senast under augusti månad.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen för beslut och finner att utskottet beslutar enligt dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, BRG)
Intressenten
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Dnr: 373-2014, 363-2007

§ 53 Byggnation av GC-tunnel i Svalöv vid planerad pågatågstation
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Förvaltningen uppdras att undersöka alternativa lösningar för planskild GC-väg i anslutning
till sedan tidigare planerad placering av stationen. En redovisning av möjliga lösningar med
tidsmässiga och ekonomiska konsekvenser ska lämnas till utskottet på sammanträdet den
21 maj.
2. Förvaltningen uppdras att samtidigt utreda alternativa placeringar av pågatågstationen.

Sammanfattning av ärendet
I de markundersökningar som genomförts på platsen där pågatågstation, GC-väg m.m. planeras
har visat på omfattande problem med föroreningar. GC-vägen kan därför inte byggas så som
först varit tanken.
Förvaltningen bör mot bakgrund av detta få i uppdrag att undersöka för man på annat sätt kan
möjliggöra för gång- och cykeltrafikanter att planskilt kunna korsa järnvägsspåren.

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M): Förvaltningen uppdras att undersöka alternativa lösningar för
planskild GC-väg i anslutning till sedan tidigare planerad placering av stationen. En redovisning
av möjliga lösningar med tidsmässiga och ekonomiska konsekvenser ska lämnas till utskottet på
sammanträdet den 21 maj.
Lennart Pettersson (C): Bifall till Charlotte Wachtmeisters förslag till beslut med följande
tilläggsförslag: Förvaltningen uppdras att samtidigt utreda alternativa placeringar av
pågatågstationen.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Charlotte Wachtmeisters förslag till beslut och finner att utskottet beslutar
enligt detta.
Ordförande tar sedan upp Lennart Petterssons förslag till beslut och finner att utskottet beslutar
enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, MSDG, VSK, TAM, BRG)
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Dnr: 373-2014, 106-2006, 428-2013

§ 54 Genomförandeavtal för byggnation av GC-tunnel i Kågeröd vid
planerad pågatågstation
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-27, § 7, att Svalövs kommun ser positivt på att skapa
förutsättningar för persontrafik och är intresserad av att förhandla fram ett medfinansieringsavtal
med Trafikverket och Region Skåne för att realisera detta. 2. Kommunstyrelsen bemyndigas att
fatta slutliga beslut om godkännande av medfinansieringsavtal samt att fatta ev kompletterande
beslut i övrigt. Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-10, § 17, att godkänna förslag till
medfinansieringsavtal daterat 2014-01-20.
Medfinansieringsavtalet är undertecknat även av övriga parter (Trafikverket, Region Skåne,
Bjuvs kommun, Lomma kommun, Kävlinge kommun och Svalövs kommun) och regeringen har
fastslagit projekt Söderåsbanan i nationella planen.
Sedan beslut om medfinansieringsavtalet togs i kommunfullmäktige har Trafikverket och
kommunen arbetat med att utreda möjligheten att bygga GC-tunnlarna i Svalöv respektive
Kågeröd 2015 enligt ambitionen i medfinansieringsavtalet. Utredningarna har kommit fram till att
endast GC-tunnel i Kågeröd är genomförbart under 2015. Trafikverket har inkommit med förslag
på medfinansieringsavtal för byggnation av GC-tunnel i Kågeröd 2015.
Förslag till genomförandeavtal med kostnadskalkyl och skiss är vid dagens sammanträde inte
helt färdigställda. P.g.a. av en snäv tidsplan bör kommunstyrelsen fatta beslut i ärendet på
sammanträdet den 12 maj 2014.

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M): Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till
beslut.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget för beslut och finner att utskottet beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
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Dnr: 207-2012, 345-2012

§ 55 Detaljplan för del av Teckomatorp 12:1 m.fl. (naturpark),
Teckomatorp, Svalövs kommun
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling ombeds att inkomma med synpunkter på förslag att
utöka planområdet söder ut för bl.a. bostäder enligt vad som framgår av bifogad skiss (bilaga
1) samt att redogöra för vad detta skulle få för konsekvenser för projektet.

Ej deltagande i beslut
Lennart Pettersson (C) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Utskottet beslutade 2012-03-01, § 15, att upprätta förslag till detaljplan för Teckomatorp 12:1
m.fl. (naturpark) Teckomatorp.
Utskottet beslutade 2012-05-02, § 39, att uppdra åt förvaltningen att upprätta detaljplaner för del
av Teckomatorp 9:7 m.fl. Av Start-PM:et som låg till grund för beslutet framgår att planområdet
ska delas i två detaljplaner, en för Teckomatorpsgården med omgivning och en för området
väster om Teckomatorps samhälle (dvs direkt söder om planområdet för Teckomatorp 12:1 m.fl.)
För önskvärd utveckling av Teckomatorp kan det vara lämpligt att planområdet Teckomatorp 12:1
m.fl. utökas söder ut för bl.a. bostäder. Området kan i så fall motsvar det område där det sedan
tidigare enligt vad som anges ovan finns beslut om detaljplaneläggning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M) och Karl-Erik Kruse (S): Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
ombeds att inkomma med synpunkter på förslag att utöka planområdet söder ut för bl.a.
bostäder enligt vad som framgår av bifogad skiss (bilaga 1) samt att redogöra för vad detta
skulle få för konsekvenser för projektet.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget för beslut och finner att utskottet beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Projektledningen BT Kemi Efterhandling/Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling (BONR, EVSD)
Kommunförvaltningen (MSDG,VSK)
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Dnr: -

§ 56 Information: Översikts- och detaljplanering, fastigheter och
mark
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Protokollsanteckning punkt d)
Lennart Pettersson (C): Centerpartiet ställer sig positivt till att området används för
marknadsändamål.

Sammanfattning av ärendet
a) Planering för införande av persontrafik på Söderåsbanan, del av Godsstråket genom Skåne
(dnr 428-2013)
Stående information från förvaltningen.

b) Översiktsplan 2016 (dnr 106-2011)
Stående information från förvaltningen.

c) Invigning av Bantorget 2014-05-21
d) Anhållan om uthyrning av arrenderad mark för marknad, Röstånga (dnr 618-2013)
Utskottet har tidigare konstaterat att aktuell mark inte ska arrenderas ut för marknad (SBU 130918, § 134).
Förvaltningen har med anledning av detta beslut meddelat att tillstånd för uthyrning inte beviljas.

e) Förvaltningens prioriteringslista över detaljplanearbete
Den beslutade prioriteringslistan från 2013 bör revideras genom beslut i utskottet. Ärendet lyfts enligt plan till
sammanträdet den 21 maj 2014.

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 559-2014

§ 57 Förslag till åtgärder på gatubelysning
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Belysning nedmonteras eller åtgärdas enligt förvaltningens förslag i Svalöv på Herman
Ehles väg, 4 ljuspunkter, och i Kågeröd på infarten väg 106, 3 ljuspunkter. Belysning i Svalöv
vid södra infarten åtgärdas enligt förvaltningens förslag (dvs ta bort belysningen, låta
stolparna stå kvar och att i stället rikta nya armaturer mot cykelvägen bakom stolpen, 13
ljuspunkter). Utpekade ljuspunkter i Norrvidinge (gångväg, 6 ljuspunkter) ska renoveras och
åter tas i drift.
2. Ordförande Charlotte Wachtmeister uppdras att kontakta Trafikverket med uppmaning att
verket tar ansvar för belysningen på utpekade sträckor i Tågarp (Riksvägen norr om Tågarp,
6 ljuspunkter) samt Ask (Södra infarten, 3 ljuspunkter samt Norra infarten, 12 ljuspunkter).
Utskottet önskar ett skriftligt svar från Trafikverket.

Sammanfattning av ärendet
Under 2013 och 2014 fasas all kvicksilverbelysning i tätorter ut till förmån för armaturer med
LED-belysning, vilket medför betydligt lägre underhålls- och energikostnader. Ytterligare
kvicksilverbelysning vid tätorter och på landsbygden återstår som måste fasas ut. För att göra
rätt investeringar har förvaltningen studerat kommunens belysningsanläggningar och identifierat
belysning som finns på platser där bedömningen är det inte finns tillräckliga skäl att tillhandahålla
belysning. Förslaget följer nyligen beslutade riktlinjer.
Belysningen som i förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2014-04-22, föreslås
nedmonteras/åtgärdas, ligger nästan helt på allmänna vägar och ingen ligger i direkt anslutning
till någon bostad. Dessa är till stor del belysning i anslutning till tätorternas infarter vilka betraktas
som överflödiga och ger kostnader till liten eller ingen nytta. Belysningspunkterna bedöms inte
påverka skolbusshållplatser.

Beslutsunderlag
Kompletterande kartbild för Kågeröd infart väg 106, 3 ljuspunkter, daterat 2014-04-29.
Förslag till nedmontering av belysning, tjänsteskrivelse 2014-04-22.

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M): 1. Belysning nedmonteras eller åtgärdas enligt förvaltningens
förslag i Svalöv på Herman Ehles väg: 4 ljuspunkter, och i Kågeröd på infarten väg 106, 3
ljuspunkter. Belysning i Svalöv vid södra infarten åtgärdas enligt förvaltningens förslag (ta bort
belysningen, låta stolparna stå kvar och att i stället rikta nya armaturer mot cykelvägen bakom
stolpen: 13 ljuspunkter). Utpekade ljuspunkter i Norrvidinge (gångväg, 6 ljuspunkter) ska
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renoveras och tas i drift. 2. Ordförande Charlotte Wachtmeister uppdras att kontakta Trafikverket
med uppmaning att verket tar ansvar för belysningen på utpekade sträckor i Tågarp (Riksvägen
norr om Tågarp: 6 ljuspunkter) samt Ask (Södra infarten: 3 ljuspunkter. Norra infarten: 12
ljuspunkter). Utskottet önskar ett skriftligt svar från Trafikverket.
Lennart Pettersson (C ): Avslag på Charlotte Wachtmeisters förslag enligt punkten 1). Belysning
ska inte nedmonteras eller åtgärdas enligt förvaltningens förslag. Bifall till Charlotte
Wachtmeisters förslag enligt punkten 2.).

Beslutsgång
Ordförande tar upp Charlotte Wachtmeisters förslag till beslut och finner att utskottet beslutar
enligt detta.
Ordförande tar sedan upp Lennart Petterssons förslag för beslut och finner att utskottet avslår
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBLS, BRG, CWR)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesprotokoll
2014-04-29

Sida
12/17

Dnr: 427-2008

§ 58 Avfallssamverkan inom Skåne Nordväst – Projekt Skitlite
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för avstämning med LSR för ytterligare information.
Ärendet ska tas upp för ny behandling på utskottets sammanträde den 21 maj.

Sammanfattning av ärendet
Våren 2012 beslutade de nordvästskånska kommunerna att anta regionens 6 gemensamma
avfallsmål och ge projekt Sopsamarbete Skåne Nordväst i uppdrag att föreslå hur målen skulle
nås. SkNv:s tre avfallsbolag har medverkat i genomförandet.
De beslutade målen är nåbara, men fortsatta studier krävs för att testa teorierna/insatserna på
en större grupp respondenter ur ett ekonomiskt hållbart perspektiv.
Samarbetskommittén rekommenderar medlemskommunerna i sin ärendehantering föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt de två att satserna ovan för att fullt
ut komma vidare i projektet. Rekommendationen redovisas i samarbetskommitténs protokoll
2/14 § 5 daterat 2014 -03-10.
Förvaltningen föreslår i sin förslagsskrivelse daterad 2014-04-22 att Svalövs kommun ska
besluta enligt samarbetskommitténs rekommendationer.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse daterad 2014-04-22
Protokoll från samarbetskommittén Skåne Nordväst 2014-03-07
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-23, § 59

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M): Ärendet återremitteras till förvaltningen för avstämning med LSR för
ytterligare information. Ärendet ska tas upp för ny behandling på utskottets sammanträde den 21
maj.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget för beslut och finner att utskottet beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG)
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Dnr: -

§ 59 Information: Gata, park, VA, infrastruktur, kost och städ
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Renhållningsordning för Svalövs kommun (dnr 1020-2013)
Förslag till ny renhållningsordning är enligt beslut i kommunstyrelsen utställd för granskning tom 2014-05-04.
Beslut bör tas i KS/KF i maj, varför förslag till antagandehandlingar läggs fram för beslut i kommunstyrelsen den
13 maj. Samtidigt som renhållningsordningen ska även beslut fattas om förslag till ny taxa. Förslaget till
taxeändringar består av sänkningar vad gäller sophämtning. Dessutom införs taxor för fosforfällor och
minireningsverk som inte har funnits tidigare.

b) Utbyggnad av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, Norrvidinge (dnr 1182014)
Lägesrapport

c) Skötselplan/Upphandling inom park
Lägesrapport

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 491-2012

§ 60 Önskemål om tillskjutande av medel för vattenrådssekreterare i Rönneåns vattenråd
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Svalövs kommun bistår Rönneåns vattenråd med kostnader för en 50 % sekreterartjänst,
motsvarande 270 000 kr/år fördelat på respektive kommun enligt bifogad tabell, under år
2014. Finansiering av Svalövs kommuns del sker inom befintlig ram för vattenorganisationer
(vht 2690).
2. Utskottet ska ta ställning till fortsatt bistånd till sekreterartjänst på sammanträde under
hösten 2014.

Sammanfattning av ärendet
Höörs kommun tillhandahåller idag en 50 % sekreterartjänst för Rönneåns vattenråd, vilket
bekostas av medlemskommunerna till självkostnadspris. För en mer långsiktig lösning som klarar
rådets uppgifter och uppfyller vattendirektiv vill vattenrådet tillsätta en särskild 50 %
sekreterartjänst. Svalövs kommuns andel, i förhållande till sin del av vattenrådet, blir 23 740 kr
per år.
Sekreterartjänsten är viktig i ett vattenråd. Denne gör huvuddelen av arbetsuppgifterna och
skapar förutsättningen för god kommunikation mellan medlemmar och kontakt med andra
organisationer och myndigheter. Rönne å har åtta kommuner som medlemmar, vilket skapar
stort behov av samordning. Till skillnad från t ex Saxån-Braån finns ingen värdkommun som står
för det administrativa arbetet. Extra medel för sekreterartjänst anses därför befogat.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2014-04-14.
Förfrågan om finansiering till Rönneåns vattenråds sekreterartjänst, inkommen 2014-03-27.

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Karl-Erik Kruse (S) och Lennart Pettersson (C): 1. Svalövs kommun
bistår Rönneåns vattenråd med kostnader för en 50 % sekreterartjänst, motsvarande 270 000
kr/år fördelat på respektive kommun enligt bifogad tabell, under år 2014. Finansiering av Svalövs
kommuns del sker inom befintlig ram för vattenorganisationer (vht 2690). 2. Utskottet ska ta
ställning till fortsatt bistånd till sekreterartjänst på sammanträde under hösten 2014.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesprotokoll
2014-04-29

Protokollet ska skickas till:
Rönneåns vattenråd
Kommunförvaltningen (MSDG, JBLS, CLG, EMTO, BRG)
Kommunens ombud i vattenrådet
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Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesprotokoll
2014-04-29
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Dnr: 1000-2012

§ 61 Förslag att ombilda Rååns vattendragsförbund till Rååns
vattenråd
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Svalövs kommun godkänner bildande av Rååns vattenråd och samtidigt upphörande av
Rååns vattendragsförbund enligt förslaget.
2. Förslag till stadgar för Rååns vattenråd antas.
3. Till ledamot i styrelsen för Rååns vattenråd för resterande del av innevarande
mandatperiod utses xxx. Till ersättare utses xxx.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Rååns Vattendragsförbund har 2014-02-27 beslutat föreslå
medlemskommunerna att Rååns Vattendragsförbund ska upphöra och att i stället Rååns
Vattenråd bildas. Styrelsen har översänt förslag till stadgar för Vattenråd i samband
med beslut om bildande av Rååns Vattenråd och upphörande av Rååns Vattendragsförbund
vid årsstämman 2014-05-22.
Av förvaltningens förslagsskrivelse daterad 2014-04-14 framgår att Rååns vattendragsförbund
har funnits sedan 1980-talet. Sedan vattendirektivet implementerades år 2000 har många
vattenråd bildats och en del av de tidigare förbunden har ombildats till vattenråd. Syfte med
ombildning av Rååns vattendragsförbund till ett vattenråd är huvudsakligen en större
representation av intressenter, vilka bortsett från kommunen är t ex NSVA, industrier, jord- och
skogsbruk, fiskevård, ideell naturvård samt vattenregleringsföretag. Stadgarna för förbundet har
gjorts om för att passa ett vattenråd.
Enligt följeskrivelse från vattendragsförbundet ska medlemskommunerna utse en ledamot och en
ersättare för resterande del av innevarande mandatperiod. Efter kommande val föreslås
kommunen besluta att utse en ledamot och en ersättare för ledamot för kommande
mandatperiod samt ombud, ersättare för ombud och revisorsersättare. Ledamöter i
vattendragsförbundet styrelse för kommunens räkning är f n Charlotte Wachtmeister (M) och
Edward Nordén (C ), ersättare Karl-Erik Kruse (S) och Cathrine Svensson (C).

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2014-04-14.
Förslag till stadgar för Vattenråd i Råån 2014-02-27 samt följeskrivelse, inkommet 2014-03-03.
Protokollet ska skickas till:
Rååns vattendragsförbund
Kommunförvaltningen (JBLS, MAN)
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Utdragsbestyrkande
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Dnr: -

§ 62 Information: Strategiskt miljöarbete och energifrågor
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Träff med nätverk för miljöchefer och ordförande i miljönämnder, 2014-03-14
b) Rapport från ägarsamråd med Söderåsens miljöförbund, 2014-04-24
Kommunen har fått följande ärenden för samråd från förbundets styrelse: Budgetram 2015 (information på KS 12
maj), Ändring av förbundsordning avs budgetprocess m.m., Principer för taxor 2015 samt Bekämpningspolicy för
medlemskommunerna.

c) Regional handlingsplan för klimatanpassning för Svalövs kommun (dnr 1255-2013)
Ärendet bör hanteras av kommunstyrelsen på sammanträdet 2014-05-12. Sydvatten har skickat över underlag
för yttrande. NSVA kommer också att skicka över yttrande. Länsstyrelsen önskar svar senast den 23 maj.

c) Naturvårdsprogram för Svalövs kommun, lägesrapport (dnr 1163-2012)
Verksamhetsrapport som skickats över till Länsstyrelsen bifogas till utskottet för information.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Grönt område märkt nr 2 motsvarar den aktuella marken

