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Kommunhuset, kl 09.00 – 11.50
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Beslutande

Ersättare

Insynsplatser

Övriga deltagare

Charlotte Wachtmeister (M), ordförande §§ 136-146 d), 146 f)-151
Lennart Pettersson (C), ordförande § 146 e)
Birgitta Jönsson (S), §§ 136-146 a)
Karl-Erik Kruse (S), tjg ersättare för Birgitta Jönsson §§ 146 b)-151
Lennart Pettersson (C), vice ordförande §§ 136-146 d), 146 f)-151
Olof Röstin, tjg ersättare för Charlotte Wachtmeister § 146 e)
Olof Röstin (M), §§ 136-146 d), 146 f)-151
Karl-Erik Kruse (S), §§ 136-146 a)
Christer Laurell (C), §§ 136-150
Ingrid Ekström (SD)
T.f. samhällsbyggnadschef Jörgen Wallin
Nämndsekreterare Helena Heintz
Se sidan 2)

Utses att justera

Lennart Pettersson och Olof Röstin

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen Staben, 2012-12-13 kl 10.00
Paragrafer

Sekreterare

Helena Heintz

Ordförande

Charlotte Wachtmeister §§ 136-146 d), 146 f)151

Justerande

Lennart Pettersson §§ 136-146 d), 146 f)-151

Lennart Pettersson §§ 146 e)

Olof Röstin § 146 e)

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

Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdatum

2012-12-11

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Kommunförvaltningen Staben
...................................................................................

Margareta Persson
Utdragsbestyrkande

136-151
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-12-11

Övriga deltagare:
Planarkitekt Vlasta Sabljak
Mark- och exploateringsingenjör Martina Larsson
Teknisk samordnare Annette Kronvall
GIS- och planeringsingenjör Jacob Levallius, §§ 146 e)-g)
Energi- och klimatrådgivare Charlotte Lundberg, § 150
Strategisk rådgivare Thomas Arnström, § 151

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 136

Protokoll för anmälan
Protokoll från arbetsutskottet för Vegeåns Service AB, 2012-11-14
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Information, Ekonomi och administration
a) Frånvaro av ekonomisk redovisning
På grund av sjukdom är den ekonomiska redovisningen försenad.
NSVA:s månadsrapport för november tas upp vid utskottets sammanträde i januari.

b) Inkomna kurs- och konferensinbjudningar
Kommunförbundet Skånes välfärdskonferens, 2012-01-31—02-01.

Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.
 Ordförande och vice ordförande ges möjlighet att delta på ”Kommunförbundet
Skånes välfärdskonferens2012-01-31—02-01”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 371-2008

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Svalövs kommun
Sammanfattning
Plan- och strategiutskottet beslutade 2008-10-29, § 124, att uppdra åt förvaltningen
att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning i Svalövs kommun. Ett första förslag
remitterades till samtliga partier representerade i kommunfullmäktige samt till
styrelsen för AB SvalövsBostäder genom beslut i utskottet 2009-03-04, § 12.
Utkastet redovisades för kommunstyrelsen 2009-03-16, § 37. Inkomna synpunkter
redovisades för tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet under hösten 2009 (200908-05, § 15, 2009-11-25, § 58).
Arbetet med riktlinjerna återupptogs våren 2012 och omarbetades till en beslutsdel
och en informationsdel. Uppdraget Attraktiv boendekommun föreslogs bifogas som
en bilaga till riktlinjer för bostadsförsörjning.
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Svalövs kommun med bilagor skickades på nytt
för yttrande enligt sändlista. Yttranden har inkommit från Rådet för folkhälso- och
brottsförebyggande arbete och tre politiska partier: Centerpartiet,
Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna. Dessa redovisas i en särskild redogörelse
och följs av förvaltningens kommentarer.
Beslutsunderlag
Redogörelse av inkomna synpunkter, daterad 2012-11-28
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-11-28
Yttranden från Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete
Yttrande från Centerpartiet
Yttrande från Kristdemokraterna
Yttrande från Sverigedemokraterna
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Kommunförvaltningens förslag till revideringar i redogörelsen godkännes.
 Ärendet tas upp till beslut på nästkommande sammanträde.
Expediering:
Kommunförvaltningen (ABN, VSK)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1029-2012

Remiss: Kulturmiljöprogram för Kävlinge kommun, tematisk
översiktsplan
Sammanfattning
Kävlinge kommun har översänt remisshandlingar för ett kulturmiljöprogram för
yttrande senast 2012-12-20.
Kulturmiljöprogrammet syftar till att informera och öka kännedomen om Kävlinge
kommuns kulturhistoriskt intressanta miljöer och riktar sig till tjänstemän, politiker
och boende.
Förvaltningen har skrivit ett yttrande, daterat 2012-11-20, där det
sammanfattningsvis konstateras att det är ett intressant och välfyllt arbete med
logisk och tydlig struktur. Läsbarheten skulle dock underlättas av
orienteringskartor och kartläggningen skulle kunna kompletteras med
ställningstaganden och eventuella konsekvenser för att tydligare visa kommunens
ambition för respektive område.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-11-20
Kävlinge kommuns remisshandlingar, inkomna 2012-10-16
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar att anta förvaltningens
tjänsteskrivelse som sitt yttrande i ärendet och översända denna till Kävlinge
kommun.
Expediering:
Kävlinge kommun (protokollsutdrag och tjänsteskrivelse)
Kommunförvaltningen (ASB, akten)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 899-2010

Förslag till detaljplan för del av Södra Svalöv 18:3 m.fl.
(mötesspår) i Svalövs samhälle, Svalövs kommun
Sammanfattning
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskott gav 2010-02-24, § 13,
kommunförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för området
samt att samråda med berörda sakägare och myndigheter.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2011-04-27, § 43, att
planområdet skulle utvidgas i samrådsskedet till att omfatta även mindre del av
Birger Velinders väg och fastigheten Södra Svalöv 33:69 (Centralskolans tomt),
fram till Skolgatan. Planprocessen utfördes med normalt planförfarande.
Planförslaget har varit ute på programsamråd under tiden 2010 06 23 t o m 2010 08
02, plansamråd 2011-06-08 t o m 2011-08-01 och utställning (granskning) 2012 08
15 t o m 2012 09 12.
Syftet med planförslaget är att pröva möjligheten att stänga plankorsningen på
Birger Velinders väg och att förbättra tillgängligheten utmed järnvägens östra sida.
I förslaget prövas även åtgärder såsom mötesspår vilka erfordras för att införa
tätare persontågstrafik. Väster om järnvägen ändras rådande markanvändning på
både gatu- och kvartersmark.
Tidigare detaljplan från 1949 med avseende på del av fastigheten Södra Svalöv
18:1, öster om järnvägen, upphävs.
Del av fastigheten Södra Svalöv 18:1 kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap
Plan- och bygglagen till följd av planens antagande för allmän platsmark, lokalgata.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-11-19, inkl. planbeskrivning med
genomförandebeskrivning, plankarta med bestämmelser, illustrationskarta,
grundkarta, utlåtande, miljöbedömning enligt plan- och bygglagen,
beräkning av tågbuller, buller i Svalövs kommun, riskutredning med anledning av
transport av farligt gods på Söderåsbanan, utbyggnad av Centralskolan i Svalöv –
riskbedömning med anledning av, transport av farligt gods på Söderåsbanan samt
samlad effektbedömning, Objekt: Söderåsbanan, Etapp 2, 2009-05-05.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Ärendet återremitteras till förvaltningen för förtydligande av dokumentet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1189-2012

Möjlighet till bullerplank, gång- och cykelstig, gång- och cykelbro
till och över Svalövsbäcken
Sammanfattning
När trafiken ökar på Söderåsbanan ökar bullerstörningar på närliggande bostäder
vid Svalövsjön. Med anledning av detta föreslås att ett bullerskydd anordnas, i
enlighet med gällande detaljplan, utmed spåret samt gång- och cykelväg fram till
en gång- och cykelbro över bäcken, under spåret.
Förvaltningen har tagit fram ett Start-PM, daterat 2012-11-08. I Start-PM:et
redovisas förutsättningar, kartor och kostnader för projektet.
Beslutsunderlag
Start-PM, daterat 2012-11-08.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet ger kommunförvaltningen i uppdrag att
genomföra projektet under 2014 inom ramen för budget för offentlig miljö samt att
söka ett budgettillägg på 20 000 kr årligen för driftkostnader fr.o.m. 2015 för
bullerplank, gång- och cykelstig samt bro till och över Svalövsbäcken.
Expediering:
Kommunförvaltningen (JWA, VSK)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1108-2012

Nyttjanderätt för parkmark
Sammanfattning
I somras var förvaltningen i kontakt med en intressent som önskar nyttja ca 20 kvm
av kommunens fastighet Felestad 23:2. Området som intressenten vill använda är
detaljplanerat som parkmark och ligger på området Södervång, nära djurparken i
Svalöv.
Intressenten önskar inhägna och införliva kommunens mark i sin trädgård.
Bakgrunden till intressentens önskan är att han planerar att sätta en mur kring sin
fastighet. Rötter från buskar inom den egna fastigheten försvårar dock en placering
av muren i fastighetsgräns. Intressenten vill därför ta ca en halvmeter i anspråk av
kommunens mark utmed fastighetsgränsen söderut.
Mark som är detaljplanerad som allmän platsmark får inte stängas av för
allmänheten. Att uppföra en mur på det ifrågavarande området innebär att
allmänheten inte får tillträde till detaljplanerad allmän platsmark, och var
anledningen till att förvaltningen inledningsvis sa nej till intressentens önskan.
Intressenten har inkommit med en skrivelse, daterad 2012-11-12, adresserad till
tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet, där han beskriver sina önskemål.
Förvaltningen föreslår i en skrivelse, daterad 2012-11-28, att intressentens ansökan
skall avslås med hänvisning till tidigare motivering.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse daterad 2012-11-28 samt kartbilaga
Inkommen skrivelse från intressent, daterad 2012-11-12
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Intressentens ansökan avslås
Expediering:
Intressent
Kommunförvaltningen (MALN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 565-2012

Förnyelse av Bantorget i Teckomatorp
Sammanfattning
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet har tidigare informerats, 2012-05-23 § 63
och 2012-06-20 § 74, om den planerade ombyggnationen av Bantorget i
Teckomatorp. Vectura har fått i uppdrag att projektera området och har i nuläget
arbetat fram en grov skiss.
Finansiering av ombyggnationen sker med 50 % från Svalövs kommun och 50 %
från Skånetrafiken. Skånetrafiken har beviljat 4,5 miljoner i bidrag med utbetalning
senast år 2015. Även Svalövs kommun måste besluta om finansiering för att
ombyggnationen ska kunna genomföras. En kostnadskalkyl för projektet kommer
att redovisas mer utförligt då Vecturas arbete har kommit längre.
Förvaltningen föreslår i sin förslagsskrivelse, daterad 2012-11-28, att
ombyggnationen av bantorget i Teckomatorp ska ske med anslag från 2012-års
investeringsbudget med 2,5 miljoner från posten Gator och park samt 2,2 miljoner
från posten Upprustning av offentliga miljöer.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse daterad 2012-11-28
Beslut angående rev. ansökan om bidrag för ombyggnad av hållplats (Bantorget,
busstorg), daterad 2012-06-18
Kalkyl i tidigt skede - Busstorg med angöring och pendlarparkering, Teckomatorp,
daterad 2012-05-04
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Finansiering av ombyggnationen av bantorget i Teckomatorp sker med anslag
från 2012-års investeringsbudget med 2,5 miljoner från posten Gator och park samt
2,2 miljoner från posten Upprustning av offentliga miljöer.
Expediering:
Kommunförvaltningen (JWA, MALN, EMTO, AEKL, VSK)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 457-2010

Försäljning av Stenestad 24:6
Sammanfattning
Jan Borg, företrädare för Ji-ESS Handel AB har anmält sitt intresse för att köpa
delar av kommunens fastighet Stenestad 24:6. Borg äger grannfastigheten
Stenestad 5:18, där Ji-ESS Handel bedriver sin verksamhet.
Borg har anmält sitt intresse för samma markområde för några år sedan, PSU
beslutade dock 2008-07-30, § 79, att avslå ansökan om köp pga pågående
planprocess. Detaljplanen har dock aldrig antagits och planarbetet har avbrutits.
Borg har nu anmält sitt intresse på nytt.
Efter kontakt med Borg har han preciserat önskat förvärv i enlighet med bifogad
karta. Området stämmer i huvudsak överens med den tänkta användningen i
detaljplanen som aldrig antogs.
Delar av området nyttjas idag av Stenestad center och CKF-avdelning genom ett
nyttjanderättsavtal för fotboll och lekplats. Försäljningen kan medföra att
fotbollsplanen måste flyttas några meter österut, men bör inte påverka
användningen i övrigt. Föreningen har kontaktats och förvaltningen inväntar deras
synpunkter.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse daterad 2012-11-28
Plan- och strategiutskottets protokoll 2008-07-30, § 79
Förslag till detaljplan för del av Stenestad 24:6, östra Stenestad, Svalövs kommun,
Skåne län, planbestämmelser (dnr 147:2007-110)
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Förvaltningen uppdras sälja området till intressenten för aktuellt marknadsvärde.
Beslutet är giltigt i ett år och gäller förutsatt att man är överens med
nyttjanderättshavaren Stenestad center och CKF-avdelning.
Expediering:
Jan Borg, Ji-Ess Handel AB
Kommunförvaltningen (MALN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1102-2012

Prissättning av industrimark i Svalövs kommun
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2007-08-27, § 125, att priset på industrimark, i fall
då inte annat beslutas, ska uppgå till 25 kr/kvm. Tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet fastställer pris som avviker från denna schablon.
Eftersom målet är att varje exploateringsområde ska bära sina egna kostnader kan
förväntas att beslutade priser inom exploateringsområden alltid är högre än
schablonpriset på 25 kr/kvm. Exempelvis har industriparken i Billeberga ett
beslutat pris på 125 kr/kvm. Schablonpriset för industrimark som inte säljs i
samband med exploatering bör höjas till en nivå som ligger närmre industritomter
inom ett exploateringsområde. Vid prissättning bör det dock beaktas om marken
har samma infrastruktur mm som inom ett exploateringsområde, t ex framdragen
gata, VA i tomtgräns samt tomtens läge i kommunen.
Förvaltningen har gjort en prisjämförelse med några andra skånska kommuner för
att få en uppfattning om hur Svalövs kommun ligger till prismässigt. Av
jämförelsen framkom att priserna ligger mellan 30 – 1000 kr/kvm i dessa
kommuner.
Flest orter har priser inom intervallet 120-192 kr/kvm. I de orter som bedöms vara
mest jämförbara med Svalöv ligger priserna dock mellan 20-120 kr/kvm, med en
koncentration kring 70 kr/kvm.
För industrimark inom kommunens tätorter, med väl utbyggd kommunal
infrastruktur, bedöms ett pris mellan 60-100 kr/kvm vara rimligt, plus
avstyckningskostnad.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse daterad 2012-11-28 samt bilaga.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
 Priset för industrimark uppgår till 70 kr/kvm om inte annat pris beslutas av
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet.
Expediering:
Kommunförvaltningen (MALN)

-Ajournering 09.53 – 10.07

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 146

Information, Översikts- och detaljplanering, fastigheter och mark
Planarkitekt Vlasta Sabljak informerar om:
a) Pågående detaljplanearbete
Mark- och exploateringsingenjör Martina Larsson informerar om:
b) Pågående/planerade exploateringar
c) Översyn av kommunens arrendeavtal i syfte att om möjligt öka intäkterna för
arrenden m.m. (Dnr 847-2011)
d) Val av arrendator till naturreservat Svenstorp-Bolshus Fälad –
Laglighetsprövning (Dnr 102-2011)
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd av ärendet.

GIS- och planeringsingenjör Jacob Levallius informerar om:
e) Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft (dnr 307-2009) fortsatt process
f) Gång- och cykelvägar i Svalövs kommun (Dnr 603-2009)
Kommer att presenteras vid nästa sammanträde.

g) Skylt vid Bäckaparken (Dnr 705-2011)

Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.
 Förvaltningen uppdras att presentera ett förslag till tillägg för tematisk
vindkraftsplan tillsammans med samrådsredogörelsen senast vid
samhällsbyggnadsutskottets sammanträde i mars.

Jäv
Charlotte Wachtmeister (M) deltar inte i handläggningen av ärendet i punkten e) på
grund av jäv.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1046-2012

Kostpolitiska mål för Svalövs kommun
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har nyligen med hjälp av ett konsultföretag låtit göra en
översyn av kostverksamheten i syftet att få belyst vilka områden som behöver
utvecklas för att vi ska få en professionell måltidsverksamhet.
En av slutsatserna i översynen var att det saknas beslutade och implementerade
riktlinjer för kostverksamheten. Enligt utredarna är det av stor vikt att sådana
riktlinjer tas fram för att säkra kvaliteten för verksamheten.
Kommunstyrelsen antog 1997-05-12, § 92, ett förslag till kostpolitiska mål för
barnomsorg, skola och äldreomsorg. Dessa mål är dock i dagsläget dåligt
förankrade i verksamheten och inte heller anpassade till ändrad lagstiftning m.m.
Teknik- och servicenämnden gav 2007-02-05, § 10, förvaltningen i uppdrag att
göra en översyn och revidering av de kostpolitiska målen. Någon sådan översyn har
dock aldrig slutförts.
Ett underlag till nya kostpolitiska mål för Svalövs kommun har presenterats av
konsulterna inom ramen för uppdraget om översyn av kostverksamheten.
Förvaltningen föreslår att arbetet med att tydliggöra målen ska fortsätta utifrån
detta underlag. Ett förslag till reviderade kostpolitiska mål tas lämpligen fram av en
arbetsgrupp under ledning av t.f. kostchefen. Nya kostpolitiska mål ska fastställas
genom ett politiskt beslut.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslutade 2012-10-25, § 118, att uppdra
åt förvaltningen att ta fram ett förslag till reviderade kostpolitiska mål för
kommunen. Förvaltningen uppdrogs också att till nästa utskottsmöte redovisa en
tidsplan för arbetet.
Ett utkast för strukturen för det kostpolitiska programmet presenterades på
sammanträdet.
Beslutsunderlag
Struktur för kostpolitiskt program – utkast, daterat 2012-12-11
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-10-25, § 118
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-10-19.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.
Expediering:
Kommunförvaltningen (JWA, CWN, HAHZ)
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Dnr 1000-2012

Yttrande över förslag, bildande av Rååns vattenråd
Sammanfattning
Rååns vattendragsförbund har förslagit att vattendragsförbundet ska ombildas till
ett vattenråd, samt översänt förslag till organisation för Rååns vattenråd till
medlemskommunerna Helsingborg, Svalöv, Bjuv och Landskrona för beslut.
Enligt vattendragsförbundet innebär ombildandet inga större förändringar av
verksamheten, däremot erhålles ett årligt ekonomiskt stöd från Vattenmyndigheten
på mellan 30 000 och 45 000 kronor för administration.
Utskottets ordförande har skrivit ett yttrande över förslaget, daterat 2012-11-13. Av
yttrandet framgår att kommunen anser att vattenrådet ska ha en bredare
representation än vad förslaget ger, samt att kommunens representanter i styrelsen
ska vara förtroendevalda.
Beslutsunderlag
Ordförandens yttrande, daterat 2012-11-13
Rapport om vattenvård i Svalövs kommun, daterad 2012-05-08
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
 Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförandes yttrande, daterat
2012-11-13, antas som kommunstyrelsens eget och översänds till Rååns
vattendragsförbund.
Expediering:
Rååns vattendragsförbund (Peter Göransson)
Övriga medlemskommuner
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§ 149

Information, Gata, park, VA, infrastruktur, kost och städ
T.f. samhällsbyggnadschef Jörgen Wallin informerar om:
a) Aktuella frågor inom kost
b) Aktuella frågor inom städ
c) Aktuella frågor inom infrastruktur
Möte med Trafikverket 2012-11-27

d) Aktuella frågor inom gata
Snöröjning – förvaltningen kommer att ha en utvärdering när säsongen är över av
inkomna synpunkter och en avstämning med entreprenören.
Upphandling – ramavtal mindre anläggningsarbeten. En av anbudsgivarna har
överprövat beslutet. Anbudstiden har förlängts till laga kraft vunnen dom.

e) Aktuella frågor inom park
Skötselplanen finns nu på kommunens hemsida. En utvärdering kommer att göras efter
ett år.

Vatten och avlopp:
f) Aktuella frågor inom vatten och avlopp
- Dagvattenpolicy för Svalövs kommun (Dnr 948-2012)
- Strategi för vatten och avlopp på landsbygd (Dnr 1020-2011)

Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.
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Dnr 1100-2012

Verksamhetsplan för kommunal energi- och klimatrådgivning i
Svalövs kommun år 2013
Sammanfattning
Svalövs kommun får ekonomiskt stöd för energi- och klimatrådgivning från
Energimyndigheten. Verksamheten vänder sig till allmänhet, skolor, företag och
organisationer.
Kommunen ska fatta beslut om en verksamhetsplanen för nästkommande år så att
den kan skickas till Energimyndigheten senast den 31 januari år 2013.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan, daterad 2012-11-28.
Under 2013 ska arbetet med ”Allmän information om energi- och klimat”,
”Energieffektivisering” och ”Transporter” prioriteras. I verksamhetsplanen
redovisas också verksamhetsmål och aktiviteter för året.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2012-12-21, § 144, att
återremittera ärendet för att ta upp det på nästkommande sammanträde.
Beslutsunderlag
Förslag till verksamhetsplan, daterad 2012-11-28.
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-11-06.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet bemyndigar ordföranden att fatta beslut
om förslag till verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning.
Expediering:
Energimyndigheten (inkl. verksamhetsplan)
Kommunförvaltningen (JWA, CLG)
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§ 151

Information, Strategiskt miljöarbete och energifrågor
a) Aktuella frågor inom strategiskt miljöarbete och energifrågor
Ansökan om tillstånd till kaolinbrytning m.m. på Billinge fälad, Eslövs kommun (Dnr
151-2007)

Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.
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