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Kommunhuset, kl 13.30 – 16.40
Karl-Erik Kruse (S), ordf
Rolf Svensson (C), vice ordf
Charlotte Wachtmeister (M)

Stefan Andersson (S)
Christer Laurell (C)
Thomas Löfgren (M)

Kommunchef Åsa Ratcovich
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson
Nämndsadministratör Britta Fremling
Teknik- och servicechef Bengt Lindvall
Plan- och bygglovarkitekt Vlasta Sabljak
Strategisk utvecklare Thomas Arnström, §§ 17-23
Administrativ chef Michael Andersson, § 26

Utses att justera

Rolf Svensson

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen Administration, 2009-09-03 kl 15.00
Paragrafer

Sekreterare

Britta Fremling

Ordförande

Karl-Erik Kruse

Justerande

Rolf Svensson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens plan- och strategiutskott

Sammanträdesdatum

2009-09-02

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

Kommunförvaltningen Administration

...................................................................................

Britta Fremling
Utdragsbestyrkande

17-27
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Sammanträdesdatum

2009-09-02

§ 17

Godkännande av dagordningen
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
• Dagordningen godkänns med följande revidering:
Ärendet ”Förfrågan från Teckomatorps Församling om tomtköp, del av
Teckomatorp 20:1” lyfts ut från dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Protokoll
Projekt Söderåstrafiken, styrgruppen, 2009-04-22
Projekt Söderåstrafiken, styrgruppen, 2009-05-12
Projekt Söderåstrafiken, styrgruppen, 2009-06-16
Vegeåns vattendragsförbund, förbundsstämma, 2009-05-27
Vegeåns vattendragsförbund, styrelsemöte, 2009-05-27
Vegeåns Service AB, årsstämma, 2009-05-27
Vegeåns Service AB, styrelsemöte, 2009-05-27
Vegeåns Service AB, styrelsemöte, 2009-06-09
Rååns vattendragsförbund, styrelsemöte, 2008-11-27
Rååns vattendragsförbund, årsstämma, 2009-05-29
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté, 2009-05-06
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
• Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 331-2008

Planering för anläggande av busshållplatser på Söderåsvägen,
Kågeröd - Förslag till detaljplan för Kågeröd 1:23, 2:5 m fl
Sammanfattning
Kommunen har med anledning av behov nya busshållplatser i centrala Kågeröd sett
över plansituationen. Förvaltningen fick 2008-10-01 i uppdrag att ta fram förslag
till detaljplan för ändamålet.
Ett förslag till detaljplan har nu tagits fram. Planområdet omfattar området närmast
norr och nordost om korsningen Möllarpsvägen – Knutstorpsvägen, Klockaretorget
och grönområdet norr om samt del av Söderåsvägen ingår i området.
Syftet med planen är att pröva möjligheten till att uppföra nya busshållplatser och
vändslinga utmed Söderåsvägen, i centrala Kågeröd.
Plan- och bygglovarkitekt Vlasta Sabljak informerar utskottet bl a om synpunkter
som kommit in från andra myndigheter sedan handlingarna inför mötet skickades
ut.
Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan för Kågeröd 1:23, 2:5 m fl, Kågeröds samhälle, Svalövs
kommun, Skåne län, daterat 2009-08-24 (med revideringar enligt muntlig
information på mötet).
Plan- och strategiutskottets protokoll 2009-05-20, § 53.
Plan- och strategiutskottets protokoll 2008-10-01, § 109.
Start-PM för busshållplatser på Söderåsvägen, daterat 2008-09-11.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
• Kommunförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget för samråd.
Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, VSK)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 344-2009, L 2009-0146

Plantillstånd för uppförande av vindkraftverk på Duveke 6:1
Sammanfattning
Kommunen har tagit emot en ansökan om plantillstånd för uppförande av fyra
vindkraftverk norr och väster om Halmstad by.
Söder om Halmstad by finns redan tillstånd enligt miljöbalken för tre
vindkraftverk.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2009-08-24.
Samråd enligt 6 kap miljöbalken för en gruppstation med vindkraftverk, daterad
2009-06-12.
Minnesanteckningar från samrådsmöte 2009-05-25 med Länsstyrelsen, daterat
2009-05-26.
Information inför samrådsmöte enligt Miljöbalken och plan- och bygglagen
angående vindkraftsetablering vid Duveke, Svalövs kommun, daterat 2009-05-04.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Rolf Svensson (C) och Charlotte Wachtmeister (M): ⋅ Ärendet
återremitteras för att klargöra den nya lagstiftningens påverkan i ärendet.
⋅ Kommunförvaltningen får i uppdrag att ta fram en karta/lista över befintliga
vindkraftverk samt förfrågningar och pågående prövningar av uppförande av
vindkraftverk i kommunen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utskottet beslutat enligt
dessa.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
• Ärendet återremitteras för att klargöra den nya lagstiftningens påverkan i ärendet.
• Kommunförvaltningen får i uppdrag att ta fram en karta/lista över befintliga
vindkraftverk samt förfrågningar och pågående prövningar av uppförande av
vindkraftverk i kommunen.
Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, VSK)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 140-2007

Åtgärdsplaner för transportinfrastruktur 2010-2021
Sammanfattning
Region Skåne har skickat förslag till regional infrastrukturplan för Skåne 20102021 till kommunen för synpunkter. Svar ska vara regionen tillhanda senast den 20
september 2009.
Planen för Skåne omfattar investeringar i regionala vägar, trafiksäkerhetsåtgärder,
cykelvägar, busstrafikens infrastruktur, statlig medfinansiering till åtgärder på
kommunalt vägnät mm.
Remissen innehåller också preliminärt förslag från de statliga trafikverken till en ny
nationell plan för transportinfrastrukturen.
Kommunförvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande, där ett flertal
invändningar mot planerna förs fram. Bl a framförs kritik mot att tidigare beslutade
objekt inte genomförts. De nya reglerna kring medfinansiering från andra

aktörer än staten beskrivs som mycket problematiska. I yttrandet berörs
också planernas skrivningar kring viktiga åtgärder i och kring Svalövs
kommun (Söderåsbanan, väg 109 m fl).
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens reviderade yttrande över förslag till RTI-plan, daterat
2009-09-02.
Kommunförvaltningens yttrande över förslag till RTI-plan, daterat 2009-08-26.
Remiss av åtgärdsplaner för transportinfrastruktur 2010 – 2021, daterad 2009-0616.
Yrkande
Karl-Erik Kruses (S) och Rolf Svenssons (C) förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Förslag till yttrande, daterat 2009-09-02, över förslag till åtgärdsplaner för
transportinfrastruktur 2010-2021 antas som kommunstyrelsens eget och skickas till
Region Skåne.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutat enligt
detta.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
• Förslag till yttrande, daterat 2009-09-02, över förslag till åtgärdsplaner för
transportinfrastruktur 2010-2021 antas som kommunstyrelsens eget och skickas till
Region Skåne.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Expediering:
Kommunförvaltningen (TAM)
Region Skåne, Regionala tillväxtnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 238-2009

Förslag till en ny kollektivtrafiklag SOU 2009:39
Sammanfattning
Kommunförbundet Skåne har skickat ett diskussionsunderlag till
medlemskommunerna om förslaget till en ny kollektivtrafiklag.
Kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse (S) har utifrån detta material skrivit
ett förslag till yttrande från Svalövs kommun. Kommunen ställer sig frågande till
behovet av en mer enhetlig, styrande lagstiftning. Kommunen är också kritisk till
förslaget om marknadstillträde med fri etablering i hela kollektivtrafiklag, samt till
att Region Skåne enligt lag ska utgöra den nya kollektivtrafikmyndigheten.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, daterat 2009-08-28.
Diskussionsunderlag över förslag till en ny kollektivtrafiklag SOU 2009:39, daterat
2009-06-22.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
• Förslag till yttrande, daterat 2009-08-28, över förslag till ny kollektivtrafiklag
antas som kommunstyrelsens eget och skickas till Näringsdepartementet.
Expediering:
Kommunförbundet Skåne

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 4-2009

Kommunal förköpsrätt – Svalöv-Kågeröd 3:12
Sammanfattning
Kommunen har fått en ansökan om prövning av den kommunala förköpsrätten för
fastigheten Kågeröd 3:12.
Fastigheten är ca 38 000 m2 och taxerad som bebyggd lantbruksenhet. Fastigheten
ligger i norra utkanten av Kågeröds samhälle.
Beslutsunderlag
Skrivelse ang återtagande av ansökan om förköpsprövning, daterad 2009-08-29.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2009-08-05, § 7.
Ansökan om förköpsprövning Svalöv-Kågeröd 3:12, daterad 2009-08-03.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
• Det noteras att ansökan om prövning av den kommunala förköpsrätten dragits
tillbaka av sökanden.

Expediering:
Kommunförvaltningen
Sökanden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Information
Teknisk chef Bengt Lindvall informerar om:
⋅ Statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar samt
trafiksäkerhet och miljö på kommunala gator, inom regional plan för
transportinfrastruktur i Skåne, inför Vägverkets verksamhetsplan 2010-2012 (dnr
270-2009). Ärendet tas upp för behandling på nästa utskottsmöte.
Skriftlig information om:
⋅ Lägesrapport för kommunens tomtförsäljning per den 3 juli 2009.
Planhandläggare Vlasta Sabljak informerar om:
⋅ Lista över pågående detaljplanearbete
Teknisk chef Bengt Lindvall informerar om:
⋅ Pågående exploatering av Billeberga industrimark
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
• Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 151-2007

Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet till
täktverksamhet på fastigheten Billinge 1:1, Eslövs kommun
Sammanfattning
Länsstyrelsen har skickat ett yttrande från Svenska Kaolin AB till kommunen för
synpunkter. Svar ska efter begäran om förlängd svarstid vara Länsstyrelsen
tillhanda senast den 17 september. Yttrandet är del i ansökan från Svenska Kaolin
AB om att få bryta kaolin på fastigheten Billinge 1:1 för användning inom
pappersindustrin.
Kommunstyrelsen har två gånger tidigare yttrat sig i ärendet. I det senaste yttrandet
enligt beslut den 13 oktober 2008, § 160, konstaterade kommunen att ett tillstånd
inte är förenligt med en god, långsiktig hushållning av landskapet och att ansökan
därför inte bör beviljas.
Det noteras att även miljö-, byggnads- och räddningsnämnden också beslutat
föreslå Länsstyrelsen att avslå ansökan (MBRN 08-09-24, § 113).
Kommunförvaltningen har nu skrivit ett nytt yttrande i ärendet. Enligt yttrandet bör
Länsstyrelsen avslå ansökan om täkttillstånd.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens yttrade, daterat 2009-07-21.
Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet till täktverksamhet på fastigheten
Billinge 1:1, Eslövs kommun, daterad 2009-07-07.
Kommunstyrelsens protokoll 2008-10-13, § 160.
Plan- och strategiutskottets protokoll 2008-10-01, § 119.
Kommunförvaltningen Utredning & Utvecklings yttrande, daterat 2008-09-24.
Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet till täktverksamhet på
fastigheterna Billinge 1:1 m fl, Eslövs kommun, daterad 2008-09-02.
Kommunstyrelsens protokoll 2007-05-14, § 114.
Kommunförvaltningen Administrations yttrande, daterat 2007-04-19.
Ansökan om tillstånd för brytning av kaolin och anläggning av anrikningsverk m m
på Billinge fälad, Eslövs kommun, daterad 2007-03-27.
Yrkande
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunstyrelsen: Förslag till
yttrande, daterat 2009-07-21, om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet
till täktverksamhet på fastigheten Billinge 1:1, Eslövs kommun, antas som
kommunstyrelsens eget och skickas till Länsstyrelsen i Skåne län.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden tar upp yrkandet för beslut och finner att utskottet beslutat enligt
detta.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
• Förslag till yttrande, daterat 2009-07-21, om ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet till täktverksamhet på fastigheten Billinge 1:1, Eslövs kommun, antas
som kommunstyrelsens eget och skickas till Länsstyrelsen i Skåne län.
Expediering:
Länsstyrelsen i Skåne län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 267-2009

Revidering av renhållningsordning
Sammanfattning
Teknik- och servicenämnden beslutade den 28 maj 2009, § 28, att överlämna
förslag till reviderad renhållningsordning till kommunstyrelsen för slutligt beslut i
kommunfullmäktige.
Renhållningsordningen är reviderad för att stämma överens med ny lagstiftning.
Den stora förändringen i förslaget är att sortering av biologiskt avfall blir
grundkrav i renhållningen.
Ett förslag till renhållningsordning ska enligt lag samrådas på lämpligt sätt och i
skälig omfattning med fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett
väsentligt intresse i saken. Vidare skall förslaget till renhållningsordning ställas ut
till granskning under minst fyra veckor innan det antas. De synpunkter som kommit
fram vid samrådet och granskningen skall beaktas när renhållningsordningen antas.
Sedan ärendet behandlades av teknik- och servicenämnden har LSR lämnat
synpunkter på förslaget för att detta ska överensstämma med Landskrona stads
renhållningsordning.
Beslutsunderlag
Skrivelse med synpunkter på förslag till renhållningsordning från LSR, daterad
2009-08-26.
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2009-08-25.
Teknik- och servicenämndens protokoll 2009-05-28, § 28.
Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S): 1) Framlagt förslag till revidering av Svalövs kommuns
renhållningsordning ställes ut, efter föreslagna och redaktionella ändringar, under
perioden den 18 september 2009 - den 20 oktober 2009. 2-5) Bifall till utskickat
förlag (se nedan).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utskottet beslutat enligt
dessa.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. • Framlagt förslag till revidering av Svalövs kommuns renhållningsordning
ställes ut, efter föreslagna och redaktionella ändringar, under perioden den 18
september 2009 - den 20 oktober 2009.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2. • Förslaget ställs ut i kommunhusets foajé, på biblioteket i Svalöv samt på
kommunens hemsida
3. • Eventuella invändningar/synpunkter mot förslaget skall insändas skriftligen och
vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 20 oktober 2009.
4. • Kungörelse om utställningen skall införas i HD/Landskrona Posten, Skånska
Dagbladet, Lokaltidningen – Landskrona/Svalöv samt på kommunens hemsida.
5. • Kommunförvaltningen Teknik & Service uppdras att kungöra och genomföra
utställning av renhållningsordningen i enlighet med utskottets beslut samt att,
efter beaktande av inkomna synpunkter och i samråd med Söderåsens
miljöförbund och Landskrona Svalövs Renhållnings AB, ta fram ett slutligt
förslag till revidering av Svalövs kommuns renhållningsordning och underställa
detta kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.
Expediering:
Kommunförvaltningen (BLL, MAN)

Justerandes sign
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Dnr 106-2009

Val av ledamöter till Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande
arbete och Rådet för funktionshindrade och pensionärer
Sammanfattning
Enligt reglementena för Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete och
Rådet för funktionshindrade och pensionärer som antogs av kommunfullmäktige
2009-05-25, § 69, ska ledamöter och ersättare utses till dessa organ.
Välfärdsberedningen, tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen,
välfärdsutskottet, tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet samt
myndighetsutskottet välfärd utser en ledamot och en ersättare vardera.
I tre av organen utser majoriteten ledamoten och oppositionen ersättaren. I två av
organen utser oppositionen ledamoten och majoriteten ersättaren.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
• Till ledamot i Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete väljs Karl-Erik
Kruse (S).
• Till ersättare i Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete väljs Christer
Laurell (C).
• Till ledamot i Rådet för funktionshindrade och pensionärer väljs Thomas
Löfgren (M).
• Till ersättare i Rådet för funktionshindrade och pensionärer väljs Rolf
Svensson (C).

Expediering:
Samtliga valda
Kommunförvaltningen (BSN, MAN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

