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Kommunhuset, kl 13.30-15.30
Leif Johansson (S)
Håkan Andersson (C), §§ 16-23, 25-29
Leif Hägg (M), ordförande
Jan I M Gustavsson (S), tjg ers för Karin Jansson (S)
Maria Lund (C)
Madeleine Walderfors (MP)

Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson
Räddningschef Eva Lövbom, §§ 16-21
Ekonom Johan Collijn
Byggnadsingenjör Jörgen Wallin, §§ 25-26
Teknik- och servicechef Bengt Lindvall §§ 25-29
Britta Fremling, nämndsekreterare

Utses att justera

Håkan Andersson, §§ 16-23, 25-29

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen, tisdagen den 9 mars 2010 kl 13.00
Paragrafer

Sekreterare

Britta Fremling

Ordförande

Leif Hägg

Justerande

Håkan Andersson, §§ 16-23, 25-29
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§ 16

Ändring/godkännande av föredragningslistan
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Ärende nr 8, ”Ekonomisk uppföljning per den 28 februari 2010”, utgår.
 Informationsärende nr 15, ”Uppdrag, Trafiksäkerhetsåtgärder i Svalövs tätort,
Luggudevägen”, har kompletterats med underlag inför mötet, och behandlas som
beslutsärende.
● Föredragningslistan godkänns med ovanstående ändringar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 7-2010

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens årsredovisning
2009
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har sammanställt årsredovisningen för bygg-, trafik- och
räddningsnämnden 2009.
Årsredovisningen innehåller måluppfyllelse, händelser under året, ekonomis analys
och en beskrivning av framtiden för de olika verksamheterna.
Årsredovisningen visar på ett överskott på 914 000 kr.
Beslutsunderlag
Red. reviderad årsredovisning 2010-03-04.
Årsredovisning, daterad 2010-02-19.
Yrkande
Leif Hägg (M), Leif Johansson (S) och Jan I M Gustafsson (S): Årsredovisningen
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Årsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Dnr 8-2010

Uppföljning av intern kontrollplan för 2009
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har gjort en uppföljning av det interna kontrollarbetet 2009.
För samtliga nämnder består den interna kontrollplanen av två delar; A-delen som
innehåller generella, övergripande kontroller och B-delen som innehåller
nämndsunika kontroller. A-delen följs upp samordnat. Den nämndsunika
kontrollen har genomförts genom intervjuer med nämndsansvarig chef, som i sin
tur stämt av momenten med respektive kontrollansvarig enligt plan.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden beslutade 2009-02-18 om intern
kontrollplan för 2009.
Beslutsunderlag
Uppföljning, daterad 2010-02-15.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens protokoll 2009-02-18, § 17.
Yrkande
Leif Hägg (M), Leif Johansson (S), Jan I M Gustafsson (S), Maria Lund (C) och
Håkan Andersson (C): Redovisningen av uppföljningen av den nämndsspecifika
interna kontrollen (B-delen) för 2009 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen och revisionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Redovisningen av uppföljningen av den nämndsspecifika interna kontrollen (Bdelen) för 2009 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och revisionen.
Expediering:
Kommunstyrelsen
Revisionen
Kommunförvaltningen (JCN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 18-2010

Internkontrollplan 2010 för nämndens verksamheter
Sammanfattning
I Svalövs kommuns reglemente för intern kontroll anges att ”nämnd skall varje år
anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen”.
För bygg-, trafik- och räddningsnämnden har ett antal kontrollmoment tagits fram
för 2010 (B-del). Nämnden ska fatta beslut om antagande av dessa.
Därefter ska kommunstyrelsen fastställa en plan för kontroller som är generella för
alla nämnder och utskott 2010 (A-del).
Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2010, daterad 2010-02-15.
Yrkande
Leif Hägg (M):  Intern kontrollplan 2010 för bygg-, trafik- och räddningsnämnden
antas.  Förvaltningen får i uppdrag att se över den interna kontrollplanen inför
upprättandet av 2011 års plan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Intern kontrollplan 2010 för bygg-, trafik- och räddningsnämnden antas.
 Förvaltningen får i uppdrag att se över den interna kontrollplanen inför
upprättandet av 2011 års plan.
Expediering:
Kommunförvaltningen Ekonomi

Justerandes sign
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Dnr 19-2010

Definitiv överföring av investeringsmedel 2009 till 2010
Sammanfattning
Nämnden fattade den 16 december 2009, § 143, beslut om preliminär överföring av
investeringsmedel 2009 till 2010. Beslutet omfattade totalt 384 000 kr för RAKEL
och duschrum på brandstationen i Svalöv.
Nämnden ska nu fatta beslut om definitiv överföring av investeringsmedel.
Kommunfullmäktige ska sedan fatta kompletterande beslut om de sammanlagda
överföringarna inom kommunen, om dessa överskrider de preliminära beloppen
eller om nya objekt tillkommit.
Underlag för beslut
Begäran om överföring, daterad 2010-02-19.
Yrkande
Leif Hägg (M): Kommunfullmäktige föreslås medge nämnden slutlig överföring i
investeringsbudgeten med 365 000 kr.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Kommunfullmäktige föreslås medge nämnden slutlig överföring i
investeringsbudgeten med 365 000 kr.
Expediering:
Kommunförvaltningen Ekonomi
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Dnr 1-2010

Formaliserat uppdrag för RCB (räddningschef i
beredskap i Skåne Nordväst) inklusive TIB-funktion
(tjänsteman i beredskap) samt klargörande gällande
kostnadsfördelning
Sammanfattning
För att möta samhällets krav och öka den enskilda kommunens tillgänglighet och
krishanteringsförmåga vid en extraordinär händelse eller annan större kris behöver
en formaliserad funktion i de nordvästskånska kommunerna skapas. Funktionen
kallas tjänsteman i beredskap (TIB). Länsstyrelsen kräver att det finns en TIB
utsedd i varje kommun.
Idag är Räddningschef i Beredskap (RCB) en ständigt tillgänglig gemensam resurs
för kommunal räddningstjänst i nordvästra Skåne. Denna resurs kan, enligt förslag,
även omfatta TIB-funktionen för samtliga kommuner i Skåne Nordväst i ett
inledningsskede av en krishändelse.
Kostnaderna för TIB-funktionen ska enligt förslaget fördelas enligt kostnadsnyckel
baserad på kommuninvånarantal. Enligt räddningschef Eva Lövbom motsvarar
kostnaderna 1 kr/kommuninvånare och år för Svalövs kommun; vilket är en
kostnadsbesparing jämfört med att upprätta en egen TIB-funktion.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden beslutade den 28 januari 2010, § 4, att notera
informationen enligt ovan, och att ställa sig positiv till förslaget. På möte med
styrelsen för Räddningstjänsten i Skåne Nordväst den 18 februari 2010 klargjordes
att även övriga medverkande kommuner är positiva till förslaget.
Det gällande samverkansavtalet, ”Ramavtal om samverkan och gemensamma
befälsresurser i Nordvästskåne”, antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 17
oktober 2005, § 128 (Dnr SBN 706-2004). Ett reviderat samverkansavtal håller på
att tas fram för alla kommunerna.
Underlag för beslutet
Förslagsskrivelse, daterad 2009-12-29.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2005-10-17, § 128.
Yrkande
Leif Johansson (S), Håkan Andersson (C), Maria Lund (C), Jan I M Gustafsson (S)
och Leif Hägg (M): · Beredskapsfunktionen RCB (Räddningschef i beredskap i
Skåne Nordväst) godkänns som kommunens TIB-funktion gentemot Länsstyrelsen
i ett inledningsskede av en kris. · Kostnadsfördelningen av RCB-funktionen
fördelas enligt kostnadsnyckel baserad på kommuninvånarantal. · Då TIBfunktionen aktiveras debiteras drabbad kommun de faktiska kostnaderna som
Justerandes sign
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uppstår för stabsbrandmästaren och RCB. · Det befintliga samverkansavtalet,
antaget 17 oktober 2005, § 128, revideras enligt ovanstående beslut. Bygg-, trafikoch räddningsnämndens ordförande bemyndigas att för nämndens räkning
underteckna detsamma när den slutliga utformningen tagits fram.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Beredskapsfunktionen RCB (Räddningschef i beredskap i Skåne Nordväst)
godkänns som kommunens TIB-funktion gentemot Länsstyrelsen i ett
inledningsskede av en kris.
 Kostnadsfördelningen av RCB-funktionen fördelas enligt kostnadsnyckel baserad
på kommuninvånarantal.
 Då TIB-funktionen aktiveras debiteras drabbad kommun de faktiska kostnaderna
som uppstår för stabsbrandmästaren och RCB.
 Det befintliga samverkansavtalet, antaget 17 oktober 2005, § 128, revideras enligt
ovanstående beslut. Bygg-, trafik- och räddningsnämndens ordförande bemyndigas
att för nämndens räkning underteckna detsamma när den slutliga utformningen
tagits fram.
Expediering:
Kommunförvaltningen (EOL, JCN)
Kommunens krisnämnds ordförande m fl
Kommunerna i Skåne Nordväst
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A 2008-212, 3-2010

Röstånga 2:138 – Begäran om skadeersättning
Sammanfattning
Svalövs kommun har den 23 maj 2008 mottagit en skrivelse med begäran om
ersättning för skada enligt 14 kap 8 § plan- och bygglagen från Frazzes Service
AB.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden beslöt den 25 juni 2008 § 71 att bestrida
ersättningsyrkandet i sin helhet och kan inte vitsorda något belopp som skäligt i
och för sig och att bestrida att grund för ersättningsskyldighet förelåg.
Samma nämnd beslöt den 24 september 2009, § 71, att utse miljö-, och
byggchefen, kommunjuristen och ordföranden utses att företräda miljö-, byggnadsoch räddningsnämnden vid sammanträffande med motparten.
Något sådant möte kom dock aldrig till stånd.
Bolaget har inlämnat ett stämningsansökan till Malmö tingsrätt, och i skrivelse från
rätten gavs nämnden möjlighet till svaromål inom 21 dagar.
Ordföranden har genom delegeringsbeslut givit ombud fullmakt att inge svaromål.
Så har också skett, efter samråd med kommunförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kallelse till sammanträde 2010-04-19, Frazzes Service AB ./. Svalövs kommun
Rättsskyddsanmälan, inkommen 2010-02-22.
Svaromål från nämndens ombud Lindahls advokatbyrå KB, daterat 2010-02-13
Fullmakt till nämndens ombud, daterad 2010-02-08.
Stämning avs skadestånd från Frazzes Service AB, daterad 2010-01-22
Skrivelse från nämndens ombud Lindahls advokatbyrå KB till Frazzes Service AB,
daterat 2009-01-28
Justerat skadeståndsyrkande, daterat 2008-11-12
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut 2008-09-24 § 105
Skrivelse från Advokatfirman Luterkort daterad 2008-09-12
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut 2008-06-25 § 71
Begäran om skadeersättning daterad 2008-06-20
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
● Redovisningen av delegeringsbeslutet godkännes.
● Informationen i övrigt noteras.
Expediering
Kommunförvaltningen (TSA, MAN)

Justerandes sign
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Dnr SBN 1008-2004

Bygglovsansökan för nybyggnad av vindkraftverk och
transformatorstation, Norra Svalöv 22:4
Sammanfattning
Ansökan avser uppförande av ett vindkraftverk på Norra Svalöv 22:4. Verket
uppförs med en maxhöjd av 99 meter, rotordiameter 52 m och en effekt på 850 kW.
Tillsammans med ett befintligt verk på 670 meters avstånd i norr bildas en grupp
på 2 verk.
Ansökan har avslagits vid prövning hos samhällsbyggnadsnämnden och miljö-,
byggnads- och räddningsnämnden. Besluten har överklagats.
Länsstyrelsen beslutade den 12 juni 2009 att upphäva miljö-, byggnads- och
räddningsnämndens beslut från den 26 mars 2008 om att avslå bygglov.
Länsstyrelsen beviljade samtidigt bygglov för uppförande av ett vindkraftverk med
tillhörande tranformatorstation på fastigheten Norra Svalöv 22:4.
Med stöd av fullmakt överklagade nämndens ombud Kommunakuten beslutet från
Länsstyrelsen den 2 juli 2009. Länsrätten beslutade den 23 oktober 2009 att avslå
överklagandet. Beslutet överklagades via ombudet till kammarrätten, som den 8
januari 2010 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Beslutet överklagandes
efter ordförandebeslut via ombud den 25 januari 2010 till regeringsrätten.
Regeringsrätten beslutade den 18 februari 2010 att inte meddela prövningstillstånd.
Beslutsunderlag
Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd, daterat 2010-02-26.
Överklagande av kammarrättens beslut, inkommet 2010-01-27.
Ordförandebeslut om överklagande av kammarrättens beslut, daterad 2010-01-29.
Kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd, inkommet 2010-01-29.
Överklagande av länsrättens beslut, inkommet 2009-11-10.
Länsrättens beslut att avslå överklagande, daterad 2009-10-23.
Bygganmälan från sökanden, inkommen 2009-09-21.
Yttrande från ombud, daterat 2009-08-10.
Underrättelse med möjlighet till yttrande Länsrätten, inkommen 2008-07-24.
Överklagande av Länsstyrelsens beslut, daterat 2009-07-02.
Bygganmälan, inkommen 2009-07-01, och granskning av densamma, 2009-07-22.
Ordförandebeslut om fullmakt för ombud, daterad 2009-06-25 (anmält till
nämnden 2009-08-26).
Miljö, byggnads- och räddningsnämndens protokoll 2009-01-21, § 8.
Kommunförvaltningens/Stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad 2009-01-12.
Länsstyrelsens remiss daterad 2008-11-25 med begäran om yttrande beträffande
överklagande daterat den 13 juni 2008.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut 2008-05-21 § 59.
Stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad 2008-05-08.
Justerandes sign
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Ansökan om bygglov för ett vindkraftverk med ankomststämpel 2004-10-22,
lokaliseringskarta, skugg- och ljudberäkningar med ankomststämpel 2007-09-20.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
● Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.
● Informationen i övrigt noteras.
Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerandes sign
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Dnr 899-2004

Bygglovsansökan för uppförande av två vindkraftverk, Torrlösa
22:1
Sammanfattning
Ansökan avser uppförande av två vindkraftverk på Torrlösa 22:1 på ca 370 meters
avstånd från varandra. Verken uppförs med en maximal höjd av 99 meter,
rotordiameter 53 meter, tornhöjden 73 meter och en sammanlagd effekt på 1,6
MW. Tillsammans med ett befintligt verk på 370 meters avstånd i sydväst bildas en
grupp på tre verk. Ansökan om bygglov för tre vindkraftverk med ankomststämpel
2004-09-28, ändrad till två verk inkom 2007-09-27, lokaliseringskarta, skugg- och
ljud-beräkningar med ankomststämpel 2007-09-20.
Ansökan har avslagits vid prövning hos samhällsbyggnadsnämnden och miljö-,
byggnads- och räddningsnämnden. Besluten har överklagats.
Länsstyrelsen beslutade den 12 juni 2009 att upphäva miljö-, byggnads- och
räddningsnämndens beslut från den 26 mars 2008 om att avslå bygglov.
Länsstyrelsen beviljade samtidigt bygglov för uppförande av två stycken
vindkraftverk med tillhörande tranformatorstationer på fastigheten Torrlösa 22:1.
Med stöd av fullmakt överklagade nämndens ombud Kommunakuten beslutet från
Länsstyrelsen den 2 juli 2009. Länsrätten beslutade den 23 oktober 2009 att avslå
överklagandet. Beslutet överklagades via ombudet till kammarrätten, som den 8
januari 2010 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Beslutet överklagandes
efter ordförandebeslut via ombud den 25 januari 2010 till regeringsrätten.
Regeringsrätten beslutade den 18 februari 2010 att inte meddela prövningstillstånd.
Beslutsunderlag
Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd, daterat 2010-02-26.
Överklagande av kammarrättens beslut, inkommet 2010-01-27.
Ordförandebeslut om överklagande av kammarrättens beslut, daterad 2010-01-29.
Kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd, inkommet 2010-01-29.
Överklagande av länsrättens beslut, inkommet 2009-11-10.
Länsrättens beslut att avslå överklagande, daterad 2009-10-23.
Yttrande från ombud, daterat 2009-08-10.
Underrättelse med möjlighet till yttrande Länsrätten, inkommen 2008-07-24.
Överklagande av Länsstyrelsens beslut, daterat 2009-07-02.
Ordförandebeslut om fullmakt för ombud, daterad 2009-06-25 (anmält till
nämnden 2009-08-26).
Miljö, byggnads- och räddningsnämndens protokoll 2009-01-21, § 8.
Kommunförvaltningens/stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad 2008-12-09.
Länsstyrelsens remiss daterad 2008-11-25 med begäran om yttrande beträffande
överklagande 2008-04-28.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut 2008-03-26 § 33.
Justerandes sign
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Stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad 2008-03-10.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut 2008-02-20 § 22.
Skrivelse från Mannheimer Swartling Advokatbyrå daterad den 15 februari 2008
och ställd till ledamöter och ersättare i nämnden
Stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad 2008-01-28.
Ansökan om bygglov för tre vindkraftverk med ankomststämpel 2004-09-28,
ändrad till två verk 2007-09-27, lokaliseringskarta, skugg- och ljudberäkningar
med ankomststämpel 2007-09-20.
Yrkande
Leif Johansson (S) och Leif Hägg (M):  Redovisningen av delegeringsbeslut
godkänns.  Informationen i övrigt noteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
● Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.
● Informationen i övrigt noteras.
Jäv:
Håkan Andersson (C) deltar inte i beslutet p.g.a. jäv.
Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN)
---

Notering inför justering 2010-03-09: På grund av ett förbiseende gällande beslut
om justeringsman, lämnas frågan om justering av denna protokollspunkt över till
nämnden för ställningstagande vid kommande sammanträde.
---

--Ajournering kl. 14.30-14.45
---
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Dnr L 2009-0344

Nybyggnad av enbostadshus och garage, Norra Svalöv
16:138
Sammanfattning
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och garage. Fastigheten är belägen i
Svalövs samhälle.
Huset kommer att uppföras som 1½ plans hus med sammanbyggt garage. Då det
bara är en byggnad på fastigheten så strider placeringen av huset mot plan.
Garagedelen hamnar närmare än 4 meter från tomtgräns. Fasaden på huset kommer
att vara av trä och målas röd, takbeläggningen kommer att utföras med svarta
betongpannor. Den totala byggytan blir 174 m².
Förvaltningen har föreslagit att bygglov ska beviljas.
Beslutsunderlag
Rev. förslagsskrivelse från förvaltningen, daterad 2010-03-04.
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-02-08.
Ansökan om bygglov, samt fasadritningar och situationsplan med ankomststämpel
2009-11-27.
Yrkande
Leif Johansson (S), Leif Hägg (M), Jan I M Gustavsson (S), Håkan Andersson (C)
och Maria Lund (C): · Bygglov beviljas för enbostadshus med sammanbyggt
garage enligt ansökan. · Avvikelse från detaljplanen medges.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Bygglov beviljas för enbostadshus med sammanbyggt garage enligt ansökan.
 Avvikelse från detaljplanen medges.
Skäl för beslutet
Åtgärden får anses uppfylla kraven i 3 kap plan- och bygglagen. Åtgärden bedöms
som en mindre avvikelse från detaljplanen som inte strider mot planens syfte.
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Viktiga upplysningar:
Se bilaga.
--Expediering:
Sökanden: beslut+handlingar
Inmätning: beslut+situationsplan
Skatteförvaltningen: beslut
Arkiv: beslut+handl
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§ 26

Information från Bo och Bygg
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om:
a) Gissleberga 6:13, Blåklintsgatan 24 - Ansökan om bygglov i efterhand för
tillbyggnad av ett tvåbostadshus med ett uterum som olovligt uppförts –
Förvaltningsrätten i Malmö har beslutat att avslå nämndens ansökan om utdömande
av tilläggsavgift (dnr L 2008-100)
b) Beslut om tillstånd till ingrepp i under mark dolda fasta fornlämningar inom
fastigheten Kågeröd 2:5, fornlämning nr 105 i Kågeröds socken, Svalövs kommun
– Länsstyrelsen har beslutat ge tillstånd (Dnr P 2008-339)
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
● Informationen noteras.
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Dnr 100-2009

Trafiksäkerhetsåtgärder i Svalövs tätort, Luggudevägen
Sammanfattning
Nämndens ordförande Leif Hägg (M) har tagit emot synpunkter om bristande
trafiksäkerhet och ökad olycksrisk på sträckan Torggatan – Centralgatan i Svalöv.
Förvaltningen har därefter fått i uppdrag av nämnden att tillsammans med
Vägverket se över trafikmiljön på Luggudevägen i Svalövs tätort och ta fram
förslag till åtgärder som kan bidra till en ökad trafiksäkerhet.
Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 1 mars 2010 att sträckan Baregatan –
Centralgatan på Luggudevägen ska hastighetsbegränsas till 30 km/tim.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-03-01.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens protokoll 2009-12-16, § 157.
Skrivelse från ordföranden, daterad 2009-12-16.
Yrkande
Håkan Andersson (C), Leif Hägg (M), Leif Johansson (S) och Jan I M Gustavsson
(S): Sträckan Baregatan-Centralgatan på Luggudevägen, Svalöv,
hastighetsbegränsas till 30 km/tim.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Sträckan Baregatan-Centralgatan på Luggudevägen, Svalöv, hastighetsbegränsas
till 30 km/tim.
Expediering:
Kommunförvaltningen (BLL)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-03-04

§ 28

Information, Trafik
Teknik- och servicechef Bengt Lindvall informerar om:
a) Digitalisering av trafikföreskrifter
Bygg, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Informationen noteras.
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Dnr 14-2010

Delegeringsbeslut
Kommunförvaltningen (Bo & Bygg, trafik och räddningstjänst) redovisar
delegeringsbeslut för januari 2010.
För trafik och räddningstjänst finns inga beslut att redovisa för januari månad.
Till redovisningen har också fogats ett delegationsbeslut fattat 2009-09-11 inom
Räddningstjänsten. Detta beslut har genom ett förbiseende inte tidigare redovisats
till nämnden.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
● Redovisningen noteras.
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